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VREDENS DRUVKLOT 
 
"Bättre börna ut än puttra iväg!""Bättre börna ut än puttra iväg!""Bättre börna ut än puttra iväg!""Bättre börna ut än puttra iväg!" Stora motorvråålets heliga ord susar i öronen när plattan går i botten, vinden sliter i hår 
och päls och fartvinden får behagliga tårar att strykas horisontellt längs med kinden. Hultamarkens stendammsfyllda luft 
har ersatts av de sydpyriska åkermarkernas ljumma vindar, som blandas med etanolens förföriska ångor. Med ett taktfast 
dunkande från trehjulingen och Baddys rytande däckdemon rör sig sällskapet mot pyriern Underkrööks gods i ett tempo 
som får flygfän och näbbkrabbor att fly i vild panik. Ett dammoln på vägen framöver fångar plötsligt marodörernas 
uppmärksamhet och de stannar upp på krönet av en ås.  
Ett spann etterdoggar sprintar vilt där framme, kusken verkar fullständigt ha tappat kontrollen över bestarna. Ur fönstrena 
ses aristokraters späda händer signalera efter hjälp med broderade näsdukar. I andevärlden nickar avgeistarna ett eteriskt 
medgivande och med ett bottenlöst bröl når varvtalet sitt klimax och fordonen kastar sig rovdjurslikt utför sluttningen mot 
det skenande ekipaget i något som lika gärna skulle kunna vara attack som undsättning... 
 
Iklä dig rollen som oljig motormarodör och frottera dig med aristokratin på Kröökehus. Sätt tjänstefolkets hjärtan i brand, 
utmana sköra icke muterade människor i grova lekar och lös problem på marodörers vis. Vredens druvklot är ett 
specialskrivet äventyr till Borås spelkonvent och dess epatraktorburna motorintresserade ungdom. Äventyret är skrivet för 
Mutant Undergångens arvtagare och kommer efter konventet att gå att ladda ner på M:UA:s hemsida, www.mutant.nu. 
 
Det här äventyretDet här äventyretDet här äventyretDet här äventyret är är är är en ”actionkomedi” tänkt att illustrera ett möte mellan den lantliga idyll som står att återfinna i P.G. 
Woodhouse böcker och de vilda och fartfyllda scener i Mad Max där den sistnämnde tampas med allehanda 
motorfordonsburna ligister - en kulturkrock utan dess like med andra ord. Spelarna får iklä sig rollen som motorskallar, ett 
gäng marodörer från den ödsliga Hultamarken söder om Pyrisamfundet. Motorskallarna har en kultur som är nästan lika 
gammal som den Pyriska. Det är ett folk, inte bara en sammanslutning halvbarbariska vildar utrustade med motorfordon, 
utan de har seder, vanor och traditioner som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Deras kultur är dock vitt skild från 
den gängse Pyriska. Fordonen och allt runt dem är det centrala i motorskallarnas liv och deras hela livsstil kretsar kring 
dessa forntida ekipage. Äventyret skall för det första ge spelarna en chans att upptäcka Pyrisamfundet från ”andra hållet”, 
dvs. ur ögonen på några som för vilka den Pyriska kulturen är helt främmande. För det andra så skall äventyret ge dem en 
chans att genom att bete sig fult, grisigt och hårdfört kunna lösa en deckargåta som instinktivt skulle få de flesta att 
relatera till den klassiska deckarromanen. När rollpersonerna tacklar det som sker finns där en uppsjö olika ledtrådar och 
motiv, nästan parodiskt många. Det är dock meningen att alla dessa, varav flera är väldigt tydliga för spelarna, skall mer 
eller mindre tvinga dem att istället gå på sin motorskalleinstinkt än att plocka fram förstoringsglaset. Tanken är att det är 
motorskallarnas ”plattan i botten” mentalitet och tro på sina mytiska arketyper (såsom det legendariska Klofingret) som 
får dem att lösa mysteriet. Således är det oväsentligt för karaktärerna ifall någon av SLP har motiv - eller snarare så 
förutsätter de att alla IMM har motiv att stjäla något värdefullt. Tanken är att SL skall uppmuntra den lortiga, abstrusa, 
dieseldoftande, fjärt och vråålproblemlösningen för att begränsa sannolikheten att spelarna försöker ikläda motorskallarna 
Sherlock Holmes och Hercule Poirots kläder. I slutändan så är det tänkt att vem de än pekar ut som skyldig till det brott 
som begåtts, en stöld, så kommer denne ha gjort det, allt för att de som spelar skall få en god chans att känna sig nöjda i 
slutet av äventyret samt att de skall få möjligheterna till en cool slutfajt. Tempot rakt igenom är tänkt att hållas högt och 
det finns också en tidsbegränsande faktor i form av att en legohär, stationerade runt en dagsritt ifrån det lantliga gods 
som det utspelar sig på, kommer att anlända till godset och motormarodörerna är nödgade att lämna platsen innan så 
sker. 
 
Mycket nöje! 
 
Thomas & OlaThomas & OlaThomas & OlaThomas & Ola    
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ÄVENTYRET I KORTHET 
 Rollpersonerna tillhör alla motRollpersonerna tillhör alla motRollpersonerna tillhör alla motRollpersonerna tillhör alla motorskalleklanenorskalleklanenorskalleklanenorskalleklanen Delåårian, 
en av de mindre motormarodörgrupperingarna på 
Frihetens slätter. Det område som klanen av hävd kallar 
sitt är den del av Hultamarkenden som angränsar till den 
nordliga regnbågsslätten, en avlägsen och ogästvänlig del 
av den redan svårbebodda Hultamarken. Områdets 
knappa resurser har med åren gjort klanens situation 
alltmer prekär då de fått svårare och svårare att finna mat 
och få fatt i den för motorkultisterna så livsviktiga 
etanolen, drivmedlet till deras fordon. Den traditionella 
livsstilen för motormarodörer, där plundringsräder har 
varit ett centralt inslag, tvingade dem att ta sig genom den 
svårgenomträngliga regnbågsslätten och förlusterna mot 
de välförsvarade pyriska storgodsen gjorde att bytet med 
tanke på den långa resesträckan allt som oftast blev alltför 
magert. I desperation kom man att tvingas till den långt 
mindre hårdföra, men nödvändiga, fredliga lösningen att 
börja handla med pyrierna. Dessa, som sedan de kom att 
slå sig ned norr om Hultamarken, har fått tampas med 
motorskallarna var till en början mycket skeptiska till de 
sistnämndas trevande försök att etablera kontakt men 
några tappra själar ledde vägen. Utbytet sker i största 
hemlighet eftersom den Pyriska staten åser handel och 
kontakt med främmande stater och kulturer som ej 
genomförs under statlig kontroll som opyrisk och 
straffbelagd verksamhet. Motorskallarna har kommit att 
lika mycket få byta till sig varor gentemot eftergiften att inte 
göra räder mot området som ge pyrierna det fåtal ting som 
motorkultisterna har som intresserar dem. I huvudsak har 
det rört sig om en del forntida ting, byggandet av enklare 
etanoldrivna motorer som odlarna kan bruka i maskiner för 
vinframställning och annat samt, något som 
motorskallarna uppmuntrar, installerandet av 
etanoldestillatorer. Från de senare kräver motorskallarna 
en andel av den tillverkade etanolen mot att de för upp 
destillatorn och till och från ser över den så att den 
fungerar väl.  

För att etablera den ursprungliga kontakten med 
pyrierna kom man enligt motorkultistisk sed att överräcka 
ting av stort kulturellt och sakralt värde för motorskallarna. 
En av de tidiga odlare man hade kontakt med var Rebeus 
Underkröök, en aristokrat med ett stort gods mitt emellan 
Hugahult och Östervik. Till ätten Underkröök överräcktes 
under billyktornas sken en sen kväll Motorvråålar-
medaljongen, en av klanens mest heliga reliker, och sedan 
dess har man varit på hyggligt fredlig fot med varandra. 
Klan Delåårian har några gånger per år besökt godset för 
att hämta upp deras överkomna andel varor mot att de ser 
över en destillator samt vid ett par tillfällen har skaffat fram 
reservdelar till ett fåtal etanolmaskiner som de har 
installerat på godset.  

För bara två månader sedan, när vinterns snötäcke till slut 
smält undan och tolv fordon på sedvanligt manér anlände 
till godset kom deras närvaro att sammanfalla med en 
attack från mutantstammarna i den mörka och hotfulla 
skogen Linveden norröver. Motorskallarna som var där 
väcktes tidigt, bakfulla och vresiga, av att en hord av 
allehanda zonbestar, vilka utgjorde mutanternas 
förtrupper, kom norrifrån och utan vidare tanke satte de av 
för att ge igen på de fulkryp som vågat störa dem i deras 
bakfylleångest. Oddsen var omöjliga men när dagen var 
slut rullade ett fåtal fordon in till godset under pyriernas 
jubel och de utropades till godsets räddare. Såsom 
godsägaren såg det hade de tappert offrat liv för att skydda 
hans gods - att man skulle ge sig på en fullständigt 
överlägsen fiende för att de sliter en ur sängen när man är 
bakfull är helt bortom hans begreppsvärld - och han ville 
bekräfta det genom att ge motorskallarna deras 
motorvråålarmedaljong åter med orden att dylikt nu ej var 
nödvändigt då de visat med motorskallblod hur mycket de 
satte värde på deras handel. Motormarodörerna kunde 
dock inte ser hur man skulle bara kunna ta tillbaka den 
förbundsgåva som deras schaman - avgeistaren Che-Vrååle 
hade under det rituella draggsterdrankande gett Rebeus 
men å andra sidan var tanken på att kalla blod för en gåva 
klart tufft i deras ögon och de lovade att framföra budet till 
klanens överkucku och avgeistaren. De senare ansåg det 
som godtagbart och man kom fram till att man skulle 
sända en delegation för att hämta upp den heliga tingesten 
och rollpersonerna, i egenskap av de mest hårdföra 
motorskallarna i klanen, sänds iväg för att ordna det hela. 
Avgeistarens novis gör dem sällskap då han anser att 
Motorvråålarmedaljongen för säkerhetsskull inte skall 
bäras av någon som inte vet att nå tvåtaktsruset i 
bensinångorna.  

När äventyret inleds är rollpersonerna på väg mot 
godset. Åkandes i sina två fordon blir de varse en vagn vars 
dragdjur har råkat i panik. De lyckas få stopp på ekipaget 
och räddar passagerarna, vilka visar sig vara gäster på väg 
till godset likväl. De är alla immare och ur Pyris överklass. 
Deras lättnad över att ha blivit räddade förbyts i 
skräckblandat förakt när de ser vilka rollpersonerna är men 
de vågar inte visa det för tydligt. Sällskapet anländer vid 
skymningen till Underkrööks gods och Rebeus tackar dem 
hjärtligt för deras insatser. Man tillåter dem därför att vara 
med vid herrskapets middag på godset, något de inte 
skulle ha fått vara annars, men man placerar dem vid 
barnbordet för att slippa stanken och deras vidriga 
supande någorlunda. När alla satt sig till bords förutom 
Rebeus slits plötsligt dörrarna upp och godsägaren står 
där och stirrar vilt omkring sig. Någon har brutit sig in 
genom altandörren till det rum där hans mackapärsamling 
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finns i ett antal olika montrar för uppvisning och tagit den 
medaljong han haft till avsikt att ge motorskallarna.  

Det blir ett vansinnigt rabalder och man misstänker 
genast från herrskapets sida att någon av traktens 
mutanter, kanske någon av dem som är anställda på 
godset kan ligga bakom stölden. För dem är tanken på att 
någon av bättre klass och med en utbildning som skyldig 
helt befängd. Mitt inför allas ögon slår två av gästerna, 
sprättarna Tårkel och Fileas, vad om en stor summa 
krediter gällande vem av dem som griper uslingen som 
gjort det. Under den första kvällen finns ett par moment 
efter det att stölden uppdagas som rollpersonernas slussas 
igenom men därefter kan rollpersonerna få agera fritt. 
Deras första ledtrådar finns liggandes i mackapärrummet 
men därefter kommer deras möjliga involvering med andra 
på godset att sakteliga ge dem ledtrådar som pekar mot 
något håll. SL har ett antal olika färdigkonstruerade 
situationer som kan uppstå där ledtrådar kan framkomma 
samt att de flesta av de anställda på godset kan hjälpa dem 
med upplysningar angående de olika gästerna. Dessutom 
har motorskallarna i sitt sällskap en av deras säregna 
schamaner, en avgeistpsykonaut, som får olika visioner 
som för spelarna vidare framåt. De två detektiverna är 
aktiva under spelets gång och verkar som en sorts 
motpoler mot motormarodörernas beteende. De två förra 
försöker agera som de klassiska detektiverna men gör det 
på ett klumpigt och förvirrat sätt som dock ger 
rollpersonerna ytterligare ledtrådar om vem som kan ligga 
bakom det hela. Då godset får besked redan första kvällen 
om att den mordiska legotroppen Vita Kåren har larmat 
angående några motorskallars närvaro i trakten och att 
man tror att de kommer vara på godset Kröökehus redan 
nästa kväll tvingas rollpersonerna att agera kraftfullt mot 
slutet på andra dagen. De två detektiverna försöker 
presentera sina slutsatser och släpar fram två oskyldiga 
stackare som offer men med all tydlighet framkommer att 
dessa inte har gjort det. Ödestimman är dock slagen nu för 
rollpersonerna, de måste ge sig av från godset snart och 
behöver peka ut vem de tror ligger bakom dådet. Vem det 
än är som de pekar ut skall det visa sig att denne är skyldig 
och personen reagerar med att ta en gisslan och försvinna 
ut ur rummet. Gisslan är någon tjänsteflicka med söt 
uppsyn eller någon annan som får rollpersonerna att sätta 

efter i högsta fart. Det finns två alternativa vägar som det 
sedan kan sluta på: 
 
• Motormarodörerna rusar efter den usle skurken eller 

skurkarna ned till den stora svartvinsmanufaktur-
byggnad där stora kar med mekaniska träarmar, 
traverser, bjälkaar, taljor, rep och kedjor trängs med 
trassliga rörvindlingar och manshöga kopparkittlar -  
en plats där druvklot pressas, druvklotsjuice tappas, 
vegetabilier krossas och etanol destilleras. Här kan 
rollpersonerna på bästa filmistiskt manér ha en 
effektfull slutfajt mot sin nemesis i Vredens Druvklot. 

• Skurken eller skurkarna, med sin gisslan i släptåg, 
stjäl ett av de fordon som rollpersonerna anlänt till 
Kröökehus med och det blir till att avsluta äventyret 
lika fartfyllt och motorvrålande som det började. 

 
Tips för SLTips för SLTips för SLTips för SL    
Några generella saker som kan vara av värde för den som 
är SL att tänka på är att: 
 
• SL bör försöka uppmuntra en dialog mellan 

rollpersonerna om vem det är som är den skyldige. 
• När rollpersonerna börjar misstänka någon så kan SL, 

beroende på hur lång tid det är som har gått, ge 
rollpersonerna tydliga ledtrådar om hur det står till. Är 
det så att rollpersonerna tidigt pekar ut någon som 
skyldig så kan SL presentera något som med allt 
tydlighet får fram att personen är oskyldig alternativt, 
om det är senare och den "kritiska" tidpunkten 
närmar sig, så kan starka bevis för någons skuld dyka 
upp. 

• Några fasta händelser finns med, exempelvis den 
nattliga jakt som sker efter det att klåpardetektiverna 
Fileas och Tårkel har lyckats med konststycket att 
gripa varandra mitt i natten. 

• Om rollpersonerna inte vet hur de skall agera, dvs. om 
de lever ut rollen som suputer och bråkstakar allt för 
mycket finns där vakterna på godset som kan verka 
som lugnande faktor. Därutöver så kan tjänstefolket, 
som "brödramutanter" be dem lugna ned sig något 
och kanske den åldrande motorskallen som är 
ansvarig för tjänarna kan säga åt dem.  

 

HUR BETER SIG EN MOTORSKALLE?  
I spelardelen av äventyret finns en mer prosaisk 
beskrivning av hur motorskallarnas kultur ser ut, deras 
olika föreställningar om hur världen fungerar samt deras 
olika sägner. De sistnämnda är av stor vikt då 
rollpersonerna är tänkta att agera efter dessa då stölden på 
godset har skett. Syftet med upplägget är att 
rollpersonerna, genom att agera som den typiske 
motorskallen, skall få ledtrådar som de andra närvarande 

avfärdar som helt förryckta och genom att enträget bete sig 
som de tokar de är trots allt lyckas lösa det hela mitt 
framför de föraktfulla pyriernas ögon. Dessutom har 
motorkultisternas schaman, den såkallade avgeist-
psykonauten eller avgeistaren, säregna krafter som tillåter 
honom att hamna i djup trans och i denna få visioner om 
saker som har skett och kan komma att ske. I äventyret 
sker detta i form av visioner som är tänkta att stressa 
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rollpersonerna till att handla och ge dem värdefulla 
ledtrådar. Det är därutöver ett verktyg som SL kan använda 
för att pressa dem vidare i en situation där de står stilla 
och inte för äventyret vidare framåt. De viktigaste 
punkterna i motorskallekulturen står nedan. 
 

BeteendemönBeteendemönBeteendemönBeteendemönster hos motorskallarster hos motorskallarster hos motorskallarster hos motorskallar    
Några grundläggande vanor och beteenden hos en 
motorkultister står uppräknade nedan. Det skall dock 
sägas att det som motorskallarna till syvende och sist är 
bra på är att slåss (trots deras egna ritualer kring 
glåparfajten ges det mycket utrymme att lära sig det under 
räder och möten med icke-motormarodörer), meka med 
bilar och göra tricks med sina fordon.  
 
• Bättre slåss än illa flyBättre slåss än illa flyBättre slåss än illa flyBättre slåss än illa fly. Att bli tillfångatagen för en 

motorskalle är något otänkbart då man i så fall 
riskerar att bli en träl. Sålunda dör man hellre än blir 
fasttagen. Skall man slåss gör man det till sista 
navkapseln. 

• StolhetStolhetStolhetStolhet. En motorskalle bär alltid sitt huvud högt. 
Stoltheten är ett viktigt inslag i kulturen och en 
oförrätt skall betalas, allra helst genom att smäda och 
göra bort personen i en stenhård glåparfajt. 

• Skydda de egnaSkydda de egnaSkydda de egnaSkydda de egna. Gruppen ses ofta komma före 
individen och man skadar inte någon i den egna 
klanen. Att vidare utsätta gästande klaners 
medlemmar eller någon man själv gästar för våld är 
synnerligen nesligt. 

• GlåparGlåparGlåparGlåparfajtfajtfajtfajt. Man undviker strider mot andra personer 
in i det längsta om chans till det ges. Istället handlar 
det om att smäda fienden, åtminstone om den är en 
annan motorskalle. Det har lett till utvecklingen av 
verbala strider där kombatanterna försöker reta upp 
den andre tillräckligt för att tappa besinningen. Att 
inte klara av smädarleken, eller glåparfajten gör att 
man tappar ansikte. Den som är mycket duktig på att 
sköta sig i okvädarkastning kallas för Grobian. Vid de 
större motorkultistsammankomsterna utser man de 
ledande smädarkuckun, alla klanernas tokGrobian, 
som kan vränga ur sig okvädningsord som får 
etanolen att fördunsta i ilska medans denne själv kan 
ta de värsta förtal utan att höja på ögonbrynet. Det är 
personernas viljestyrka som beundras då det går emot 
det instinktiva och aggresiva som annars är en så 
utmärkande del i motorskallekulturen. 

• JärteckenJärteckenJärteckenJärtecken. Att finna allehanda marodörfordonsdelar 
ses ofta som goda omen och avgeistpsykonatuer faller 
lätt i eterisk avgastrans när dylika påträffas oväntat. 
Särdeles lyckobringande anses delar av motorn som 
används för att starta denna såsom batteri, tändstift 
osv. 

 

Viktiga personer i motorskallekulturenViktiga personer i motorskallekulturenViktiga personer i motorskallekulturenViktiga personer i motorskallekulturen    
Ett antal av de olika säregna roller som står att återfinna i 
motorskalleklaner och bland motorkultisterna som grupp: 
 
• ÖverkuckuÖverkuckuÖverkuckuÖverkucku. Motorkultisterna i en liten grupp som 

rollpersonerna är har oftast ingen tydlig ledare; klanen 
har en överkucku och tillfälliga sammanslutningar från 
klanen som är ute på en räd kan komma att utse en 
överkucku för det hela men mestadels så verkar alla 
som en grupp där alla utan vidare styrning hjälps åt. 

• AvgeistarenAvgeistarenAvgeistarenAvgeistaren eller AvgeistpsykonautenAvgeistpsykonautenAvgeistpsykonautenAvgeistpsykonauten. En mycket 
viktig roll inom motorskallkulturen har 
avgeistpsykonauten eller avgeistaren, en sorts 
motorkultistschaman som genom att sniffa 
bensinångor, sitta på motorhuven och låta tvåtaktaren 
vagga in honom i ett avgasdoftande drömland där 
motorandesväsenden vandrar kan få värdefulla 
insikter om hur man skall bete sig i svåra frågor. 
Avgasandarna talar till avgeistaren. För äventyrets del 
rent speltekniskt innebär det att om spelarna inte 
bestämt sig vem som gjort det så kommer 
avgasandarna säga det till spelaren - eller snarare 
tvinga honom att bestämma sig 

• FörgasarenFörgasarenFörgasarenFörgasaren. Mutanter som har Silverskinn. Mycket 
viktig kulturell figur (se Pirit - Den innersta kretsen) 

• MetallkontrollanterMetallkontrollanterMetallkontrollanterMetallkontrollanter. Mutanter som har mutationen 
Magnetism. Viktiga personer som kan tvinga 
fordonens metall att böja sig för dennes vilja.  

• MotorpratareMotorpratareMotorpratareMotorpratare. Motorskallarnas namn på robotar. 
Antingen ses de inte som mer än tjänare och trälar 
eftersom de är maskiner (precis som motorskallarnas 
fordon) eller så är det högt vördade om de besitter 
förmågan att reparera bilar väl och kanske tom 
kommunicera med dem (vilket är möjligt p.g.a. att 
bilarnas datorisering och om automaten har rätt 
option). 

• GrobianGrobianGrobianGrobian. En person erfaren i motormarodörernas 
säregna verbala stridsform glåparfajt kallas Grobian 
eller, om personen tillhör en av kampartens mästare, 
storGrobian.  

• TrottelnålTrottelnålTrottelnålTrottelnål. Mutanter med den säregna mutationen 
Riktningsknöl. De far aldrig vilse i den ogästvänliga 
Hultamarken och är viktiga för klanens färder för att 
möta upp vid Vråålet, navigera rätt för räder och 
annat. Fungerar likt en kartograf för många klaner och 
har en viktig social och statusmässig roll. 
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Sägner & Mytiska personerSägner & Mytiska personerSägner & Mytiska personerSägner & Mytiska personer    
En del av de traditionsenliga figurer och personligheter 
som står att finna i motorkultisternas sägner står nedan. 
 
• KlofingretKlofingretKlofingretKlofingret. Föreställningen hos motorskallarna vad 

den typiska pyriska immaren är: en tjuv. En 
långfingrad och farlig best som man aldrig skall vända 
ryggen och som om den får chansen lägger vantarna 
på allt. Blir något stulet är direkt den man misstänker 
ett klofinger, en immare… 

• HågvrångarmyterHågvrångarmyterHågvrångarmyterHågvrångarmyter. Enligt motorskallesed kan PSI-
mutanter skapa ”hål” i marken som folk trillar ned i 
och försvinner. Högpannorna har däremot ingen 

kontroll över Vråålet, metaller och fordon, vilket gör 
att de tror sig vara skyddade mot de mesta fult dylika 
kan hitta på om de sitter skyddade bakom bilens 
chassi. Hålet skapas dessutom under bilen i så fall 
men är för små för att hela den skall försvinna. En 
person som försvinner i ett dylikt hål tros lämna 
allehanda strunt efter sig, såsom saker i fickorna, 
piercade tingestar och annat. 

• SoppamorskenSoppamorskenSoppamorskenSoppamorsken. En zonbest som slurpar i sig etanol.  
• RaggargeistRaggargeistRaggargeistRaggargeist. Osaliga andar efter marodörer som dött 

en neslig död still i sängen. Tjuter, tömmer ditt 
ölmustförråd och lämnar breda svarta märken på 
golvet/marken som ej går att tvätta bort.  

BAKGRUND  
Trakten mellan samhällenaTrakten mellan samhällenaTrakten mellan samhällenaTrakten mellan samhällena Hugahult och Östervik 
avgränsas söderut utav den skrämmande Hultamarken 
medans Linvedens mörka skog breder ut sig norröver. 
Landskapet växlar sakteliga i utseende här; Hultamarkens 
stoft - och stenöken och den skimrande regnbågsslätten 
övergår till ett alltmer grönskande landskap, där färgerna 
blir intensivare och mörkare i ton ju närmare Linveden 
man kommer. Området domineras i slutändan av stora 
slätter där, förutom allra närmast Hultarmarken, man 
finner mindre skogsdungar eller ensamt växande lövträd av 
varierande sort, allt ifrån linvedspapar till enstaka 
skäggekar och härskaralnar. Långa åsar bryter här och var 
av landskapet och mindre bergsknallar skjuter upp till och 
från. Det gör att vägen från Hugahult, och innan dess från 
Pirit, slingrar sig enbart i sakta mak fram mot Österhavet 
och staden Östervik. 

Norra Hultamarken är relativt säker då motormännen i 
de södra och centrala delarna sällan färdas över marken 
här då stenen, vilken är glasartad och ser ut nästan som 
den smält, har förrädiskt vassa kanter och döljer titt som 
tätt djupa skrevor, vilket kan få deras monstruösa forntida 
fordon att skadas allvarligt. Det har gjort att hackemännen 
från hugahult vågat sätta upp sina stenbrott i dessa 
områden och att de pyriska gumseodlarna och 
krontorparnas täppor har smugit sig nära inpå 
Hultamarkens nordligaste gräns. Odlingarna som finns här 
tenderar att för gemensamt beskydd ligga nära varandra 
och de tillhörande gårdarna ligger oftast väl skyddad 
tillsammans bakom en enklare mur av träpålar eller dylikt. I 
slättområdena dominerar barrber och pärodlingar även om 
enstaka täppor med tobaksbetor förekommer likväl som 
små avskilda grönsaksland där spirbönor, spirlök, 
gammelmansnackor, svartkål och blastägg odlas. De delar 
som är mer kuperade, framförallt längs sydsluttningarna 
på en del av de åsar som genomskär området kan man stå 
att finna stora druvklotsodlingar samt små terrassodlingar 
där framförallt borstbönor och svampskallekål växer.  
Det är mitt i detta landskap, ganska precis mittemellan 
Östervik och Hugahult och just norr om vägen som 

förbinder de två samhällena med varandra, som familjen 
Underkröök sedan många generationer har bebott godset 
Kröökehus. I markerna omkring har man odlat druvklot 
och tillverkat svartvin som huvudsaklig näring, även om en 
del barrberodlingar och pärfält samt ulk och 
kutbockshjordar av inte allt för ringa storlek har hjälp till att 
dryga ut godsets inkomster.  

Kröökehus ligger på en ås omgärdat av en över fyra 
meter hög mur, vilken löper i en vid båge runt godset och 
är vid sin lägsta punkt nedanför det stora bostadshuset. 
Åsen är jämnt sluttande nästan hela vägen upp till toppen 
men vrider sig plötsligt i skarp lutning uppåt och dess topp 
tornar ett femtiotal meter över den mer jämnt sluttande 
delen. Det är vid foten av den här spetsen som godset 
ligger, halvt inbyggt i åsväggen bakom. Innanför det 
muromgärdade området ligger bostadshus för tjänstefolk 
och druvklotsarbetare, en manufakturbyggnad för att 
tillverka svartvin och etanol, lagerbyggnader etc. En rostig 
väderkvarnsliknande anordning byggd i diverse 
skrotmaterial står bredvid manufakturbyggnaden och ger 
kraft åt malningsmaskineri och annat därinne. Alla 
byggnaderna är i vitrappat tegel, i tre våningar och 
Kröökehus är, som nämnts, uppfört som suteränghus med 
den bakre delen avskuren av backen bakom huset. Godset 
är byggdt i en trappstegsformation och har ett flertal stora 
terrasser till hälften övertäckta av tak i vävt stäppgräs. 
Taket till godset är lätt sluttande och gjort av stenplattor i 
skiftande färger som gnistrar starkt i solen. Den som rest 
längs vägen från Östervik eller Hugahult känner igen 
stenen från regnbågsslättens gnistrande ökenområde. Från 
godset löper flera gångar och rum in i åsen bakom och 
under godset finns ett stort vinkällarkomplex där svartvin 
lagras på fat och i buteljer men som också tillåter folk att 
röra sig mellan de olika husen utan att behöva gå 
utomhus. Eftersom man just nu är i en relativt lugn fas av 
sommarens arbete så finns det få druvklotsarbetare på 
godset och personerna här är ett fåtal permanent anställda 
dylika, tjänstefolket samt godsets vaktstyrka. De 
sistnämnda är en nödvändighet då man har de fruktade 
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motorskallarna söderöver och linvedens mutanter 
norröver, båda vilka är ökända för sina mordiska 
plundringsräder.  

Det ensliga livet på ett lantgods erbjuder få nöjen för 
ägarna och det hör till vanligheterna, om man nu 
spenderar stora delar av året på sitt gods och inte, likt 
många, väljer att lämna det i händerna på en översynsman 
för att själv befinna sig i Hindenburg, att man bjuder in 
allehanda gäster för att få fart på det sociala livet. Gevalia 
Underkröök, godsfrun, brukar se till att vid en eller ett par 
tillfällen per kvartal ha en samling högättade gäster på 
godset, gärna tillsammans med någon annan för tillfället 
känd personlighet. Det är därför som ett antal olika 
aristokrater samt poeten Vichy Baddalino är på väg till 
Kröökehus när äventyret inleds.  
 

Utdrag ur botanikumprofessuriografen Egar Finkelgraus "Det Utdrag ur botanikumprofessuriografen Egar Finkelgraus "Det Utdrag ur botanikumprofessuriografen Egar Finkelgraus "Det Utdrag ur botanikumprofessuriografen Egar Finkelgraus "Det 
Pyriska växtlivet å zonvegetabilier"Pyriska växtlivet å zonvegetabilier"Pyriska växtlivet å zonvegetabilier"Pyriska växtlivet å zonvegetabilier"    

 

DruvklotDruvklotDruvklotDruvklot. (Tillhörande arterna Slingrande Krypargrönska samt Ätväxter.) 
En huvudsakligen sydpyrisk växt som över åren har spritt sig norröver 
samt även av de lismande gutarna och falsktalande ulvarna har kommit 
att föra in dem i de senares riken. Druvklotsväxtens mest utmärkande 
drag är givetvis det stora lilablå druvklotet. Stort som en knuten näve och 
växandes ymning över hela det slingrande trädet eller busken (dess 
utdragna form och vitt spridda rotsystem gör den svårbestämd gällande 
dess egentliga tillhörighet) går det inte att misstaga sig på växten. 
Druvklotet är under det algsilkeslena och lätt ludna skalet skarpt rödlila i 
fruktköttet och innehåller ett tiotal kärnor stora som en jycke i diameter.  

Växtens blommar tidigt under våren och de första spirande gröna 
knopparna som blir till druvklot börjar synas när sommarvärmen 
kommer på allvar. Framemot hösten är druvkloten mogna och skördas 
för tillverkning av framförallt det välsmakande svartvinet (inte att förväxla 
med den sumpdryck som gutarna har mage att påstå är överlägset det 
ärevördiga Pyriska svartvinet) men även för kompotter, sylter och 
liknande eller för att torkas, läggas in med sötad konjack eller vad för 
trevligheter man nu kan tänka sig. Att bara fylla krävan på mogna 
druvklot är även det en härlig upplevelse.  

Växten i sig verkar kunna bli så hög som odlaren vill; denne sätter upp en 
kraftig ställning, vanligtvis i skäggek eller liknande kraftigt material, och 
längs dessa klänger sig sedan druvklotsväxten runt. Vanligtvis sätts ej 
högre ställningar än några meter upp men druvklotet brer då ut sig på 
längden istället och med komplicerade rotsystem och ihopväxande med 
andra druvklotsväxter kan det bildas hundratals meter långa utväxter. 
Stammen varierar från några decimeter till centimeter i tjocklek och täcks 
av stripigt grått ludd som ofta växer till några decimeters längd. Här och 
var syns långa och mjuka barrstrån i en dovt grön färg. Barren växer i täta 
klasar och förekommer framförallt på de smalare utväxterna från 
stammen. Under vintern så försvinner barren med det grå luddet finns 
kvar och verkar skydda växten från kylan. 

 

MotorsMotorsMotorsMotorskallarna och Kröökehuskallarna och Kröökehuskallarna och Kröökehuskallarna och Kröökehus    
Det är nära tio år sedan motorskallarna i klan Delåårian 
kom att möta godsägaren Rebeus Underkröök och de i 
yttersta hemlighet slöt ett avtal med varandra. 
Motormarodörerna gavs tillåtelse att konstruera en 
etanoldestillator i den byggnad som Rebeus nyttjar för sin 
tillverkning av svartvin mot att de inte skulle komma att 
göra räder mot hans marker eller de boende där samt att 
två tredjedelar av den etanol som produceras skall tillfalla 
det Underkröökska godset. Misstänksamhet är fortfarande 
ledordet i det väl etablerade utbytet dem emellan, trots att 
klanens fordonskaravaner i skydd av nattens mörker 

infinner sig vid godset åtminstone var tredje eller fjärde 
månad.  

För motorskallarna så är etanolet ett måste för deras 
livsstil - utan det så kommer deras vrålande maskiner 
tystna och bli stilla. Att komma över detta värdefulla 
bränsle är något som är ett evigt bekymmer för 
Hultamarkens motormarodörer. När nu Vråålets 
bränsledepåer sinat så har man tvingats till att under sina 
räder offra mycket av sitt rov till förmån för transporter av 
vegetabilier att bruka i sina destillatorer. Flera klaner har 
även tvingats till att handla med allt från enskilda 
fribyggare till folket i en del av de små samhällen som 
existerar på Frihetens slätter och med pyriska smugglare 
för att få fram drivmedel till sina fordon. Den sakteliga 
växande handeln med etanol förde med sig ett ökat utbyte 
av andra varor också, framförallt mat, något som alltid 
varit en annan stor bristvara i den ödemark som 
motorskallarna valt att kalla sitt hem.   

Problemet för klanen Delåårian gällande etanol-
förskaffningen accentuerades av att de har sin hemvist i 
den nordligaste delen av Hultamarken, ett klanområde 
som gör dem avskärmade från rika marodörräder norröver 
utav regnbågsslätten och i andra riktningar på grund av 
konkurrerande motorskalleklaner. För att överhuvudtaget 
kunna överleva så har Delåårian kommit att bli de enda 
som känner till de få och förrädiska vägar som fordon kan 
ta över regnbågsslättens obsidiantäckta marker utan att se 
däcken fulltständigt slitas sönder av vassa stenar och flis, 
bilarna försvinna i bottenlösa stoftgropar eller bara förirra 
sig i det landskapet. Små och eländiga karavaner av fordon 
har mödosamt fått leta sig igenom denna ödemark för att 
kunna ge klanen möjligheter att finna tillräckligt med föda 
att nära dem, eftersom Hultamarkens sparsmakade 
växtlighet knappt går att livnära sig på, samt införskaffa 
vegetabilier så att etanol kan produceras. Med riskerna de 
löpt vid räder och eftersom de varor som de varit på jakt 
efter har varit skrymmande kom klanens situation alltmer 
att förvärras med åren. Till slut blev det tydligt att antingen 
skulle man behöva gå i kamp med någon av de 
kringliggande klanerna för att tillskansa sig ett starkare 
revir eller tvingas till en förnedrande appellering under ett 
stormöte vid Vråålet att klanen skulle få splittras och de 
övriga motormarodörklanerna ta emot spillrorna av det än 
gång stolta Delåårian.  

Klanens överkucku konsulterade den åldrande 
avgeistpsykonauten Che-Vrååle som under en 
maratonsession sittandes med korslagda ben på sitt ärrade 
fordons motorhuv andades djupare i etanolångorna än 
någon tankemekaniker någonsin gjort och på den tredje 
dagen kom han i sitt tvåtaktsrus att finna svaret; det var 
dags att överväga en lösning där man inte sökte stärka 
klanen genom våldsmakt utan genom att istället med 
fredens plyshtärningar hissade approchera odlarna norr 
om regnbågsslätten. Che-Vrååle sade att förbund med 
torvsugarna i norr skulle befästas med ickerädargåvor och 
ur sin avgasgrop tog han de ting som hans förfader för fem 
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generationer sedan skall ha funnit vid Vråålet den dag då 
klan Delåårian enligt deras traditioner kom att stiga ur 
smogen efter stora pumpfajten; Motorvråålarmedaljongen, 
hålla-varmt-kruset-med-motivlackering, de elva små 
manücklerna som ingen någonsin förstått vad de gör och 
backspegelsglitterbollen. Överläggningarna var långa och 
intensiva därefter i verkstadsgropen, men man fann rådet 
gott och en första trevare mot de pyriska gumseodlarna 
norr om Hultamarken gjordes. Skepticismen mot dessa 
vilda marodörer var stor och få vågade ens närma sig de 
fruktade motorskallarna; om de förskräckta odlarna nu 
lyckades förstå att de som annars haft för vana att med 
tjutande däck och vrålande motorer svepa in som 
etanoldrivna gräshoppor ur en biblisk mardröm nu hade 
fredliga avsikter på grund av att ett par färggranna små 
håriga kuber stod att finna i toppen på ledarfordonets 
antenn. Ett otal misstag, nedbrända gårdar och rykande 
fordonsvrak senare kunde man dock finna några 
våghalsiga pyrier som kom att skaka tass och dricka 
marodörernas traditionella draggsterdrank med 
motorskallarna och ett fåtal trevande handelsförbindelser 
uppstod. Till ätten Underkröök överräcktes under 
billyktornas sken en sen kväll Motorvråålarmedaljongen 
och enligt överenskommelsen dem emellan har godset 
områden mer eller mindre varit befriade från 
motorkultisträder. 

För bara två månader sedan, när tolv fordon på 
sedvanligt manér anlände till godset en sen kväll fann 
karavanens överkucku att Rebeus var synnerligen upprymd 
och att de förråd man väntade sig finns i någorlunda väl 
undanstuvat skick ej var tillgängliga. Under tiden 
dessförinnan hade det andra stora hotet som pyrierna i 
området lever under visat sitt sinistra anlete. Från 
Linvedens bryn kunde järnekstrummorna höras ljuda och 
det var tydligt att mutantstammarn från dess mörka djup 
var på rädarstigen. I gryningen nästa morgon, när 
motorskallarna med vaknade av solens strålar genom 
vindrutan och blyhuvan efter gårdagens tinnerpimplande 
gjorde sig påmind så förmörkades plötsligt himlen såsom 
genom ett zonslag och från den mörka rand på horisonten 
norröver som var Linveden kunde ett djupt avgrundsbröl 
höras och sakteliga kunde ett dammoln börja anas över 
den torra slätten. Bakfulla, tväraggro och fulla av 
motormachismo revvades fordonen och vrålen från dem 
skar genom morgonluften och det yrvakna folket på godset 
darrade i skräck för de trodde att marodörerna i deras mitt 
hade brutit motorvråålarpakten. Men fordonen slirade 
ostadigt ut genom godsets portar och satte av i full fart 
mot det något som nalkades från norr. 
Linvedsmutanternas mäktiga hågvrångare hade kallat 
skogens alla zonbestar till sin hjälp och det var dessa 
fruktansvärda kreatur som under ondögnarnas framkallade 
oväder stormade mot bebodda trakter. Men emot den kom 
Delåårianerna och deras massiva metallfordon skar rakt 
igenom fiendens led och satte halt för deras framrusning. 
En ohygglig strid under omöjliga odds kom att utkämpas 

men de tolv fördömda motorskallarna var de som i slutet 
kunde blicka ut över det sargade landskapet omkring och 
kalla sig för topprispallare. Med skeva däck och buckliga 
plåt rullade ett fåtal fordon in till godset under pyriernas 
jubel och de utropades till godsets räddare. 
Motorskallarna, med sina fallna kamrater lastade på de 
kvarvarande fordonen för återresan, var på väg att dra sig 
undan pyriernas skrin som skar i deras fortfarande ömma 
skalpar och återvända till klanens hemtrakter när Rebeus 
klev fram och vill ge Motorvråålarmedaljongen åter till dem 
med förklaringen att de numera inte var nödvändigt med 
denna som symbol för deras pakt, då motorkultisternas 
blod som spillts för deras skull var en gåva stor nog för 
deras fortsatta utbyte. Motormarodörerna backade dock 
undan i bakfull förskräckelse; att återta avgeistarens gåva 
given under draggsterdrankande var inget som var för dem 
att göra men de resonerade att det var klart fajtingtufft att 
kalla blod för en gåva och lovade att framföra budskapet till 
sin överkucku och att vid nästa upphämtning, något som 
de underströk med mycket vapenviftande bäst förflöt mer 
smärtfritt. Därefter lämnade de godset för Hultamarkens 
djup igen. 

Che-Vrååle insåg direkt att Rebeus ord var lika hårdföra 
som en kula i skallen och fann snabbt svaret i 
bensinångorna att man skulle göra som träckgångaren 
önskade.  Att återhämta ett av dessa viktiga föremål kunde 
dock inte anförtros vem som helst och förutom att välja ut 
denna person så behövde dessutom några fordon hottas 
upp till sådan standard att de kunde tåla att visas upp i 
karavantjänst eftersom de man förlorat i striden vid det 
Underkröökska godset behövde ersättas. Det senare är 

 
 
 
”Bevare oss Skarprättare för Motormarodörers 
vrede! De drabba oss gumsemän likt vrålande 

zonlokustar och intet förutom förödelse 
återfinnes i deras hjulspår.”

Surmoge Lasker, barrberodlare
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något som nu kommit att dra ut på tiden och Che-Vrååle 
börjar misstänka att druvklotslurken kan komma att lura 
dem på återförandet av Motorvråålarmedaljongen om man 
inte agerar snart. Sålunda ger han överkuckun rådet att 
sända iväg några dugliga marodörer till godset för att dels 

ge destillatorn den översyn som man ej kom att göra när 
Linvedsmutanternas attack skedde men framförallt hämta 
tillbaka den värdefulla tingesten så att den åter skall kunna 
vila i avgasgropen. Det är dags för rollpersonerna att äntra 
scenen…  

PERSONGALLERI  
Följande personerFöljande personerFöljande personerFöljande personer är de som förekommer i äventyret och 
är av betydelse för det som sker. De kan enkelt delas in i 
tre grupper; immarna vilka är de som är herrefolket på 
godset och det är bland dessa som de skyldiga finns, 
mutanterna som är anställda som deras tjänare och som 
tillhör de misstänkta för att ha utfört stölden samt ”övriga” 
personer, bland vilka de som inte bor på godset finns och 
där den misstänkte luffaren Skrot-Låbbe finns. 
 

ImmarnaImmarnaImmarnaImmarna    
• Godsherren Rebeus Underkröök och hustrun Gevalia 

samt deras barn Effrahejm och Töka-Kulla  
• Filomena Underkröök barn till godsägarna och på väg 

att registreras med Julius Piccolin. 
• Fileas Frankelhane, gästande aristokrat 
• Tårkel Skarp, gästande aristokrat 
• Julius Piccolin vinhandlare som skall till att registrera 

sig med Filomena Underkröök 
• Mortea fon Nyphon och Juliana Bruus, två åldrande 

damer ur Pirits societe 
• Vichy Baddalino, poet och före detta aspirerande 

Göborgare 
 

MutanternaMutanternaMutanternaMutanterna    
• Fileas gentlemans gentleman heter Huberius Tobelin 

och Tårkels dito Kjell-Villiam Krokus 
• Julius butler Walfrid Muule  
• Fogis Motåårblock, ansvarig för tjänstefolket är 
• Kocken Tulo Dröger och dennes robotassistent  
• 4-5 st Kammarjungfrur; Luggemor, Tilta, Tina-Tina, 

Krusealia och Malgalena 
• Haberman Permückel, druvklotsexpert och vinmixer 
• Tokbjörn Talott, etanolbrännare och ansvarig för 

destillatorn 
• Bianke Fjääder, ansvarig för djuren på godset och 

drängen Hämpas 
• Kluve, Mocca och Ralph, heltidsanställda 

druvklotsodlingsarbetare (resten är bara där vid 
skörden) 

• Gringo, Max-Max, Rilta, Veggas och Fjudåår, 
heltidsanställda vakter 

 

ÖvrigaÖvrigaÖvrigaÖvriga    
• Skrot-Låbbe, underlig luffare i trakten som är enfaldig 

och bråkig men inte elak 
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ÄVENTYRETS FÖRLOPP
För att underlätta för SLFör att underlätta för SLFör att underlätta för SLFör att underlätta för SL har äventyret delats upp efter de 
ungefärliga klockslag då olika händelser kan ske. Det är 
tänkt att ge den som är SL en överblick över den ordning 
som vissa saker är satta att ske i men kan givetvis ändras 
efter dennes önskemål. Varje tidsangivelse eller ”scen” har 
sedan angetts med en tydlig förklaring till det tänkta syftet 
med den samt på vissa ställen några förhoppningsvis 
hjälpsamma tips till den som är SL för hur scenen kan 
hanteras. I vissa scener kommer olika förslag på händelser 
finnas med där SL kan välja ut det som passar bäst för just 
dennes spelgrupp. Som tidigare nämnts presenteras 
dessutom ett otal olika ledtrådar i äventyret. Tingestar som 
rollpersonerna finner står beskrivna vid den tillhörande 
scenen när de finner dem medan vittnesmål finns 
upprepade vid SLP beskrivningarna, både för den som det 
gäller och den som lämnar vittnesmålet i sig. 
 
Tabell I: Tabell I: Tabell I: Tabell I: HändelseförloppHändelseförloppHändelseförloppHändelseförlopp    

Tid Händelse 

13:00 Räddar några av gästerna på väg till Kröökershus 

16:00 Anländer till godset 

17:00-19:30 Visas runt på godset 

19:30 Medaljongen saknas 

19:45 Alla samlas i rummet där medaljongen förvarats. 
Första bevisen hittas. Fileas och Tårkel slår vad om 
vem som löser mysteriet först.. 

20:00 Rebeus förklarar för motormarodörerna att kan 
diskret leta runt själva 

20:15 Tjänstefolket samlas och Rebeus frågar ut dem. 

21:00 Spelarna kan agera fritt 

23:00 Varnas om Vita Kårens ankomst. Eventuell 
utmaning i tinnerpimplande kan ge ledtråd.   

00:00 till 
02:00 

Fileas och Tårkel börjar smyga runt och överfaller i 
slutändan varandra. 

02:00  Mörk skugga på terrassen som flyr när upptäcks. 
Vild jakt men personen undkommer ned i 
vinkällaren. Bevisföremål. 

03:00 till 
08:00 

Dags att sova. Vidare smygande kan avslöja hur 
någon bland tjänstefolket försöker försvaga muren.  

08:00 till 
14:00 

Rollpersonerna kan agera fritt. Ett antal möjliga 
händelser för vidare ledtrådar finns med. 

14:00 Desperat Fileas och Tårkel söker igenom allas rum 
och packning till stora protester. Inget hittas.   

16:00 Fileas och Tårkel säger sig löst mysteriet och ber 
alla samlas i nedre salongen. Två oskyldigt 
utpekade förs fram men uppdagas att de inte kan 
ha gjort det. Alla rådvilla till vad göra härnäst.   

17:00 Rollpersonerna pekar ut någon de tror är skyldig. 
Denne reagerar med att ta en gisslan och fly. 
Slutfajt tar vid.   

Avslutning Medaljongen finns i motorskallarnas förvara. 
Avfärd hemåt innan Vita Kåren anländer till godset.

13:0013:0013:0013:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Snabb actionscen utan allt för mycket 
tärningsslag. Få spelarna att "värma upp" samt 
introducera några av immarna. Det sista är den viktiga 
poängen för det fortsatta äventyret. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: Gör scenerna snabba och effektfulla; spelarna 
skall kastas huvudstupa in i några häftiga sekvenser. 
Budskapet till vita kåren blir en berättande scen som 
avslöjar att en okänd tredje part får nys om vad som skett. 
Vilka det är avslöjas senare. 
 
Rollpersonerna skumpar fram i sina två fordon när de 
märker ett stort dammoln på vägen som löper snett 
framför den (de är uppe på en ås i det nu kuperade 
landskapet). Vägen slingrar sig fram och åter. Där nere rör 
sig en droska dragen av ett stort spann etterdoggar i 
hiskelig fart. Det är uppenbart även på det här avståndet 
att kusken har förlorat kontrollen över vagnen och att om 
ingen lyckas stoppa de skenande bestarna kommer vagnen 
och dess passagerare gå ett slafsigt och abrupt öde till 
mötes. Vad kan de göra förutom att sätta efter med plattan 
i botten? Ett gäng trädiglar har fallit över etterdoggarna och 
man måste få bort dem innan dessa lugnar ned sig 
tillräckligt för att stanna. I sina selar och don kan de inte 
komma åt att bita loss de svidande krypens och hindra 
deras attacker. Motorskallarna kan se hur ett par av 
passagerarna, Fileas och Tårkel, dumdristigt försöker 
hänga sig ut genom fönstret och med en skarprättarpistol 
försöker skjuta bort trädiglarna. Skotten de avfyrar flyger 
helt vilt; de är långt ifrån några dugliga skyttar och 
vansinnesfärden gör inte mycket för att förbättra deras 
precision. 

De som inte kör motorskallarnas fordon blir tvugna att i 
farten försöka hoppa över till etterdoggsekipaget och 
klättra fram mellan bestarna för att försöka slita undan 
trädiglarna från deras ryggar. Det går inte att skjuta bort 
dem. Det krävs några lyckades slag i Akrobatik eller 
liknande för att lyckas ta sig över från fordonen till vagnen 
och sedan lätta Undvika slag (+25%) för att inte bli biten av 
de vilda och frustrerade etterdoggarna som försöker, inom 
det korta område som de kan vrida sina groteskt stora 
huvuden, bita bort trädiglarna. Allt som allt finns det en till 
två (1T4-1) trädiglar per etterdogg och det finns sex 
etterdoggar. En välplacerad kniv eller liknande har ihjäl en 
trädigel och får den att ramla loss. Att ta sig från etterdogg 
till etterdogg tar cirka två till tre (1T3+1) SR. Från det att 
rollpersonerna hinner fram har varje trädigel hunnit fräta 
sig igenom etterdoggarnas hårda hud och gett dem 2 i 
skada per igel. Vagnen behöver åtminstone tre etterdoggar 
för att dra den i hyffsat tempo eller, om flera har dött, så 
kan de rigga sina fordon till att dra vagnen. Som om det 
inte vore nog med de uppretade etterdoggarna fortsätter 
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Fileas och Tårkel sina vapenövningar även när 
rollpersonerna närmar sig och innan de slutar skjuta har 
ett par kulor susat förbi illavarslande nära deras huvuden. 
 

Kröökehus etterdoggar 

SB:SB:SB:SB:    2T6    KP:KP:KP:KP:    50    TT:TT:TT:TT:    25    IB:IB:IB:IB:    12    FF:FF:FF:FF:    8,0 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Rustning: Rustning: Rustning: Rustning: Hudpansar ABS 4 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Bett 12 30% 2T8 - - 

 

Trädigel 

SB:SB:SB:SB:    ----    KP:KP:KP:KP:    2    TT:TT:TT:TT: 1    IB:IB:IB:IB:    3    FF:FF:FF:FF:    1,0 m/ m/ m/ m/SSSSRRRR    

Rustning: Rustning: Rustning: Rustning: 0 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Sug 3 - 2 KP/SR - - 

 
Kröökehus droskaKröökehus droskaKröökehus droskaKröökehus droska    
Vagnen är av typisk sydpyrisk modell. En enkel droska 
tillverkad i gedigen skäggek med stora metallförstärkta 
bakhjul och något mindre främre hjul. Vagnens underrede 
sluttar framåt på grund av hjulens olika storlek. Smala 
dubbeldörrar på den vänstra sidan med enkla jalusier i vävt 
träskgräs skyddar passagerarna mot smuts och dam i de 
luckor som finns på sidorna i vagnen. Droskan är sålunda 
övertäckt. En smäcker stomme med tunna plankor 
förstärkta med etterdoggskinn på vissa delar för att göra 
den tåligare mot marodörers kulor eller linvedsmutanters 
pilar. Passagerarna sitter i enkla men bekväma säten i 
knasaskinn. Man kan sitta två eller tre i bredd utan att det 
skall vara allt för trångt och sätena är båda riktade framåt, 
varav det bakre är cirka en halv meter högre upp än det 
främre på grund av vagnens lutning. Kusken sitter som 
brukligt på en rund sits uppe på vagnen, vilken kan, om en 
spak fälls ned så att ett lås släpper den, roteras trögt i 360 
grader. Kusken kan på så sätt, fastspänd som denne är i en 
sele av bastant etterdoggskinn, rikta sig åt det håll som en 
eventuell angripare kommer ifrån och avfyra någon av de 
skarprättarpistoler eller müllerska hagelpistoler som denne 
har med sig. 
 
När rollpersonerna lyckats få stopp på vagnen kommer 
sällskapet däri uttumlande. Deras glada och förtjusta 
hurrarop för sina räddare förbyts i stum skräck när de ser 
de vilda motormarodörerna. De som befinner sig i vagnen 
är Julius, Fileas, Tårkel, Juliana och Mortea samt de tre 
herrarnas butlers. Fileas och Tårkel fruktar för sina liv och 
börjar genast babbla osammanhängande om att deras liv 
skall sparas, att motorkultisterna gärna får ta alla deras 
ägodelar och att de har fruar och barn kommer gå utan en 
jycke på fickan om de omkommer.  

Om nu inte rollpersonerna väljer att attackera eller göra 
något annat dumt mot någon av immarna så kommer de 
ta mod till sig, efter att ha gett några föraktfulla blickar mot 
Fileas och Tårkel som sakteliga blir allt rödare i ansiktet då 

de inser sitt misstag, och försiktigt tacka dem för vad de 
gjort. Motorskallar eller ej, de har ändå räddat livet på dem. 
Personerna introducerar sig och berättar därefter att de är 
på väg till Kröökershus. Att motorskallarna är på väg dit 
också förvånar alla men ingen av dem frågar vidare om 
varför. Kusken, en kvinna vid namn Mocca som jobbar 
med godsets druvklotsodlingar i vanliga fall, som skamset 
sitter och hänger med huvudet, får utstå de andras 
vredgade blickar och hårda ord innan färden fortsätter.  

På en avlägsen kulle har dock en spejare från Vita Kåren 
(se Appendix eller för mer ingående beskrivning Pirit - Den 
Innersta kretsen) åsett motorskallarnas vilda färd mot 
vagnen och hur de har bordat den senare. Han väntar inte 
för att se vad som därefter sker, han väntar sig inte annat 
än ett abrupt och otrevlig slut för vagnens passagerare, 
utan sätter av i sporrsträck på sin fåle mot närmaste 
Heliografstation. Han har en lång ritt och hans fåle är 
redan trött så han når inte dit förrän runt klockan fyra och 
det blir först runt sextiden, när det börjar skymma, som 
Vita Kåren nås av beskedet att några motorskallar måste ha 
tagit sig igenom regnbågsslätten och har inlett räder på 
Pyrisk mark. Slutsatsen man drar hos Vita Kåren, av 
erfarenhet från tidigare sammandrabbningar med 
motorskallar, är att ett par fordon mycket möjligt kan vara 
en förtrupp till en större grupp marodörer. Rastlösa efter 
några relativt händelselösa månader bestämmer sig 
general Kloos för att agera kraftfullt och han beordrar att 
stora delar av kårens styrkor skall stå redo för avfärd 
tidigast möjligt nästa dag. Man beräknar att nå fram till 
den plats där överfallet skedde runt skymningen nästa dag 
och därefter borde man kunna undsätta närmaste större 
bonings, Kröökershus, några timmar senare. 
 

16:0016:0016:0016:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Introducera Rebeus, Gevalia, Filomena 
samt Vichy och att beskriva interaktionen mellan gästerna 
och värdparet samt de senare sinemellan. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: - 
 
Rollpersonerna kommer till godset. När de anländer finns 
det några storväxta vakter i skrotuniformer och med 
skarprättarkarbiner i händerna som stirrar misstänksamt 
på dem men de öppnar portarna för motorskallarna och 
immarna. En av vakterna skyndar sig upp till godset efter 
några hastiga ord med en av immarna. Rebeus får besked 
om att sällskapet har anlänt och att en olycka dessutom 
har hänt på vägen. Han skyndar sig ut och märker till sin 
förvåning att motorskallarna verkar ha anlänt tillsammans 
med de övriga gästerna, något som gör honom orolig först 
då han undrar hur han skall kunna förklara deras närvaro 
för gästerna men då han kliver fram för att hälsa på dem - 
han vänder sig först till aristokraterna och sin dotter - får 
han höra om deras mirakulösa räddning av 
motorkultisterna och han inser att hans oro till stor del 
kommer att vara obefogad då immarna säkerligen inte 



 

 

 

13

kommer att ställa allt för många obekväma frågor om vad 
motorkultister gör på hans gods då dessa de facto är de 
andras räddare. Godsherren tar efter detta och går fram till 
rollpersonerna för att önska dem välkomna. De är 
obekanta ansikten för honom men han har aldrig vetat från 
gång till annan vem som skall dyka upp hos honom så det 
är inget ovanligt. Han berättar för motorskallarna att de 
andra, som de hört, gästar godset i någon vecka eller två 
men att de själva kan bege sig av så fort som möjligt; de 
skall få medaljongen och sedan kanske de kan snabbt 
överse destillatorn. Han påpekar också, något diskret, att 
som de vet så måste de ju vara försiktiga med sina 
mellanhavanden så deras närvaro kan inte bli alltför 
långvarig. Rebeus känner dock att stundens allvar, både på 
grund av att medaljongen skall överlämnas men även det 
faktum att motorskallarna faktiskt har räddat livet på hans 
övriga gäster, kräver att han gör någon vidare symbolisk 
handling för att visa sin uppskattning till motorkultisterna. 
Han vågar dessutom inte riskera att förolämpa 
motorskallarna genom att lämna dem utanför kvällens 
begivenheter efter vad de gjort under dagen då de säkert 
kan förstå att det vankas festligheter med dessa eminenta 
gäster på godset.  Så även om han tvekar till att bjuda in 
dem till godset med de övriga gästerna där så ligger det 
ändå närmast till hands att be dem göra dem alla sällskap 
för middag och även erbjuda dem att stanna över natten. 
Vid det här laget har även Gevalia samt Filomena och 
Vichy kommit ut. Medan Gevalia kastar nedlåtande blickar 
bort mot rollpersonerna och sin makes håll hälsar hon på 
de olika gästerna innan hon gör Rebeus sällskap. Utan 
något vidare ord till motorskallarna fnyser hon och undrar 
med hög och förnäm stämma vad han avser att göra med 
"de där" nu när det väntade celebra sällskapet har anlänt. 
Hon påminner honom om hur viktigt detta är för honom 
här ute i obygden. Hon påskiner sålunda med allt tydlighet 
för motorskallarna att deras närvaro inte är önskvärd och 
när Rebeus berättar med ett fånigt och ursäktande leende 
på läpparna att deras viktiga anförvanter, något han med 
menande blick försöker ingjuta vikten av, skall dinera med 
dem, får han en så frostig blick av sin hustru att 
motorkultisterna börjar undra om det inte är dags att hälla 
specialfinkeln i etanolen för att inte motorn skall frysa över. 
Gevalia ögnar dem från topp till tå, allt medan hon vägrar 
ta någon notis om vad än rollpersonerna kan ge för 
kommentarer, och säger att hon får ordna plats för dem. 
Hon vänder sig om för att gå men sedan vänder hon sig 
om och säger åt maken med strikt röst att: "Han inte för 
ett ögonblick skall tro att motorskallestanken skall få 
invadera mina blommullslakan." Därefter går hon bort till 
aristokraterna, vilka har domderat med tjänstefolket och 
sina butlers under tiden gällande deras bagage, allt under 
en åldrande mutantherres skarpa ögon, och sedan 
eskorterar Gevalia herrskapet upp till godset medan de 
anställda börjar kånka upp koffertar och väskor.  

Filomena har under tiden kommit fram och introducerar 
sig själv med smått gapande mun och med känslor av 

skräckblandad förtjusning på motormarodörerna. Vichy 
hälsar också och ger ett något mer öppet och trevlig intryck 
än de två föregående, även om hon verkar smått disträ. 
Hennes blickar fäster sig istället på fordonen som 
rollpersonerna kommer åkande med och när hon går upp 
mot stora huset igen slänger hon flera blickar över axeln 
mot de två. 

Rebeus rycker förläget på axlarna och försöker släta över 
Gevalias beteende när Filomena och Vichy avlägsnat sig 
något med förklaringar om att hans Hindenburgfrälsta 
hustru fortfarande efter tio år här nere inte har förståelse 
för livet på de sydliga slätterna. Efter att ha sagt det blir 
han mer affärsmässig. Han förklarar att om de vill så kan 
han arrangera med någon som visar dem runt på området 
eller så kan de undersöka destillatorn om så önskas. Den 
senare har dock fungerat utmärkt så han vet inte om det 
behövs. Innan han har fått ett svar har han kallat till sig sig 
Fogis och bett denne visa motorskallarna runt på godset. 
Han säger att de därefter bör ta sig tid att göra sig iordning 
för middagen. Han harklar sig något när han säger det 
sista då han inte har några vidare förhoppningar om att så 
kommer ske. Han informerar dem även om att det är 
brukligt för gästerna att runt sjutiden samlas i salongen för 
några enklare kåcktäjlare på godsets egen tokjos innan 
gongongen ljuder för middag vid halv åtta tiden. 
 

17:00 till 19: 3017:00 till 19: 3017:00 till 19: 3017:00 till 19: 30    
SyfSyfSyfSyfte med scenen:te med scenen:te med scenen:te med scenen: Låta spelarna bekanta sig med hur 
godset ser ut samt möta några nyckelpersoner bland 
tjänstefolket. Lägger grunden för äventyrets vidare 
utveckling. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: Tidsmässigt kanske 10 minuter lång eller så 
 
Fogis introducerar sig för motorskallarna och till deras 
förvåning så visar det sig vara en före detta klanmedlem 
från Delåårian som numera kallas sig själv för de uråldriga 
namnet Motorblååck istället. Han kan kort summera för 
rollpersonerna vilket bakgrund han har och han berättar 
även att immarna som gästar godset har en långt mer 
bunden avgasande än någon motorskalle har och att de 
kan ta illa vid sig när de får de hur fritt en motorkultist 
lever. Fogis säger också att om det är något som de undrar 
över när de är på godset eller det är något de behöver hjälp 
med så skall de itne tveka att vända sig till honom. Efter 
sitt korta inledande tal visar han dem runt. Fogis pekar ut 
en del av byggnaderna som enbart förrådshus samt i vilket 
djur och annat som tillhör godset finns. Han förklarar även 
att under kullen så finns en stor mängd gångar och stora 
salar i vilka man förvarar svartvinet, både i flaskor och 
liggandes på stora skäggegksfat för att få bättre smak, och 
säger att man kan finna nedgångar till källaren lite 
varstans, både inne i godset samt från gården och de 
byggnader där man tillverkar svartvinet. Fogis varnar dem 
dock för att en tränad etterdogg vaktar gångarna på natten. 
Efter att ha sagt detta ledsagar han dem ned till 
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svartvinsmanufakturhuset och introducerar dem till Teo 
och Haberman. Därefter går han upp mot godset och 
introducerar dem till några olika personer ur tjänstefolket 
samt bara snabbt pekar ut vilka några andra är. Han 
nämner även att det finns en del ytterligare personal på 
godset, några vakter (som de redan sett) samt några 
druvklotsodlingsarbetare. Turen genom godset tar en 
stund och avslutas med att Fogis säger att han måste göra 
sig iordning för att servera middag men att salongen är 
öppen och att de kan finna utsökt tokjos i några 
plasticskaraffer där om så önskas. Han kommer annars 
annonsera middagen snart. 

Struntar rollpersonerna i Fogis beger sig själva ned till 
den enorma byggnad där allehanda malningsmaskiner för 
druvklot (för svartvin) och vegetabilier (för etalon-
tillverkningen) finns möter de den otrevlige 
etanolbrännaren Teo samt de två druvklotsodlings-
knegarna Kluve och Ralph. Om SL så vill så kan även 
Haberman, ansvarig för svartvinsframställningen, vara där. 
Alla fyra är avståndstagande till att börja med, även om de 
sakteliga börjar vänja sig vid att några gånger per år stöta 
på motormarodörer på godset är det svårt att glömma de 
skrämmande historierna, och upplevelserna, av marodör-
räder. Teo och Haberman har föga kärlek till varandra och 
är de där samtidigt kommer vassa kommentarer fällas till 
och från mot den andre om de båda är inbegripna i en 
konversation med rollpersonerna. Tookbjurn är avundsjuk 
på motorskallarna för deras ingående kunskaper om 
etanoltillverkning och att deras inspektion är nödvändig till 
och från så att destillatorn fungerar så väl som möjligt. 
Destillatorn är i utmärkt skick och det finns inget särksilt 
att göra här. Efter att kort ha samspråkat med personerna 
där kan de annars få stå och vänta en stund eller så kan de 
skyndsamt få finna tag på Fogis för att få en guidad tur 
trots allt. 

Inget särskilt sker sålunda under de här timmarna så vitt 
som rollpersonerna vet men det är någon gång nu som 
medaljongen stjäls. Även om det är lämpligt att 
rollpersonerna följer med Fogis runt och lär sig hur godset 
ser ut så är egentligen fria att göra vad de vill. 
Herrskapsfolket gör sig redo för maten genom att klä om 
till frackuniform (herrarna) och aftonklänning (damerna) 
en stund innan middagen skall börja. Några av dem 
kommer dock inte vara inne på sina rum hela tiden. Under 
dessa två och en halv timme kommer de olika immarna 
göra som står nedan. Den av immarna som är skyldig 
passar på att skyndsamt ta sig in i mackapär-
samlarrummet, krossa montern med en ulkullströja lagd 
över för att dämpa ljudet samt rycka åt sig medaljongen. I 
sin hast sliter denne ned en plasticsdosa som 
medaljongen vilat på utan att märka att innehåll spills ut. 
Personen klämmer snabbt ihop den igen och placerar 
tillbaka den i montern. I sin iver tappar även personen en 
kejsarkortlek som studsar iväg och hamnar halv dold under 
en annan monter. Tjuven tassar upp till verandadörren, 
öppnar denna och med ulkullströjan virad över en 

glaspanel slås denna sönder så att dörren ser uppbruten 
ut. Ett tändstift placeras sedan vid den öppna dörren. 
Därefter försvinner personen iväg igen med medaljongen i 
sitt förvar. 
 
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Tar sin vanliga tupplur mellan fem och sex för att 
sedan i sakta mak göra sig i ordning. Passas upp av Fogis 
som även kan intyga att han trippat in i rummet för att 
hämta en skjorta att stryka åt godsherren inför middagen. 
Rebeus snarkade då tungt. Han dyker upp i salongen vid 
sju tiden och sätter sig bekvämt tillrätta i en 
knasaskinnsfåtölj med ett glas yppersta Kröökehustokjos. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia:  Far runt och styr och ställer inför middagen. 
Byter om runt kvart i sju. Flertalet kan intyga att de varit 
med henne till och från under den här perioden men ingen 
vet riktigt när. Passas upp av Malgalena när hon byter om. 
Gevalia kommer till salongen vid kvart över sju så att hon 
åtminstone kan växla några ord med gästerna. 
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: Säger sig ha huvudvärk efter eftermiddagens 
strapatser och försvinner till sitt rum. Tina-Tina tittar in vid 
ett tillfälle men märker till sin förvåning att hon inte är där. 
Byter om runt halv sju och passas upp av Tina-Tina. 
Filomena går därefter över till Julius rum och kastar 
ogillande blickar honom då han är sen med att byta om för 
middagen. De båda dyker upp i salongen arm i arm vid 
kvart över sju, trots att Julius kravatt bara har blivit haffsigt 
knuten och skorna ännu inte är putsade. Nöden har ingen 
lag och det passar sig bara inte att värdparets dotter med 
blivande gemål uteblir från förmiddagsminglet. 
Fileas:Fileas:Fileas:Fileas: Sitter på sitt rum och läser något enkelt 
skilingtryck. Fileas butler Hubhret kan intyga att han varit 
på sitt rum hela tiden. Fileas spatserar ned till salongen vid 
sjutiden och börjar styrka sig inför kvällens begivenheter 
med en redig tokjosaperitif. 
Tårkel:Tårkel:Tårkel:Tårkel: Vankar upprört fram och åter i sitt rum och 
återupplever eftermiddagens händelser genom att berätta 
dem för sig själv. Historien blir mer och mer fantastisk och 
hans egna insatser allt djärvare. Finn, hans butler, kan 
intyga att han varit på sitt rum. Tårkel skyndar sig ned till 
salongen vid sjutiden också och sätter genast igång med 
att exalterat återberätta mötet med motorkultisterna för 
Rebeus och Fileas med yviga gester och hetsiga manövrar 
längs salongens möblemang som tillfälligt får agera vagn 
och etterdoggar. Fileas övertygar snabbt sig själv om att 
Tårkels överdrivna berättelse måste vara hur det egentligen 
gått till medan Rebeus lyssnar rappt på honom. Inte visste 
han att gästerna var så dådkraftiga! 
Julius:Julius:Julius:Julius: Säger sig ta en promenad till sin butler Walfrid och 
är borta en timme. Butlern kan intyga att han är tillbaka vid 
sjutiden och verkar ha varit nere i vinkällarna. När han 
hastigt byter om får han de irriterande blickar från sin 
blivande maka som han har kommit att få så svårt för men 
han skyndar sig så gott det går och får skamset bege sig 
ned i ett för honom föga smickrande tillstånd till salongen. 
Han ägnar tiden i salongen åt att diskret försöka putsa 
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skorna mot andra byxbenet och i smyg rätta till hans grällt 
färgade kravat. 
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Inget vet riktigt var de hållit hus men 
de har setts ute på gården. Då de är okände för sina vassa 
tungor och kleptomani håller sig tjänstefolket borta från 
dem så gott det går. De får hjälp av den förskrämda tösen 
Krusealia när de skall byta om strax innan sju och med ett 
ljudligt gnisslande rullar Juliana in Mortea i salongen runt 
tio över sju. De fnyser åt Tårkels krumbukter och Julius 
pinsamma försök att rätta till sin allt annat än vördnasfulla 
klädnad. De engagerar Filomena i tröttsam tirad om hur 
mycket mer belevade Pyrierna var i deras ungdom. 
Vichy:Vichy:Vichy:Vichy: Sitter ute på en av terasserna och skriver febrilt i ett 
anteckningsblock. Rollpersonerna kan själva skymta henne 
där och flera kan intyga att hon inte verkar ha rört sig ur 
fläcken fram tills hon strax innan halv åtta skyndar upp och 
byter om. Hon får hjälp av Luggemor. Vichy beger sig 
därefter direkt ned till matsalen.  
 

19:3019:3019:3019:30    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Bygga upp stämningen och 
introducera scenariots hela grundtema.  
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: Håll allvaret högt när stölden uppdagas, det är 
ett stämningscrescendo som skall finnas när temat 
avslöjas för spelarna.  
 
Fogis, i sitt bästa mörkgröna blommulslivré slår på 
gonggongen, en märklig men värdefull trekantig 
forntidstingest i metall och trots ålder, repor och rost 
fortfarande bärande starka röd och gula färger, utanför 
matsalen prick vid halv åtta och kallar till middag. De flesta 
av aristokraterna har redan samlats i stora salongen för att 
smutta på en tokjosaperitif och beger sig över till matsalen 
glatt samspråkandes. Rebeus håller sig kvar en stund till 
med en tunn ursäkt om att han skall ordna något. Han 
planerar att effektfullt träda in i matsalen när alla satt sig 
tillbords så att han, bärandes den värdefulla medaljongen, 
skall en sista gång kunna få åtnjuta andras lystna blickar 
för att han äger en så värdefull sak. Vichy anländer direkt 
ned till matsalen från sitt rum då hon varit sen med att 
byta om för middagen medan övriga gäster åtminstone har 
spenderat någon kvart eller så i varnadras sällskap. I 
matsalen har långbordet i mörk och utsidrad skäggek 
prytts med blommulsdukar och tunga kandelabrar i 
gjutjärn och med inlagda gnisterbitar sprider ett varmt ljus 
över rummet. Bordet är dukat med dyrbara tallrikar och 
bestick i plastics och ett par olika glas i samma värdefulla 
material står vid varje plats. Rödlava och 
kråkettblomstergirlanger ligger över bordet i behagliga 
mönster vars estetiska värde riskerar att vara helt förlorat 
på de etanolstinkande motorkultisterna. Längs ena 
långväggen står tre av tjänsteflickorna tyst uppställda med 
nystrukna vita blommulsförkläden och Fogis har placerat 
sig vid ena kortväggen så att han skall kunna överse deras 
betjäning av herrskapsfolket med sträng blick.  

När rollpersonerna släntrar in i salen kliver Gevalia snabbt 
fram, lägger en handen på den förste motorskallens arm 
och börjar leda denne bort mot ett lågt runt bord täckt av 
en enkel blommulsduk i salens ena hörn. Två stolar är 
upptagna och parets barn sitter där storögt och stirrar på 
fadern och motorskallarna. Gevalia förklarar högdraget för 
dem, inte utan en visst darr på rösten, att hon beklagar så 
mycket men att rollpersonernas hastiga uppdykande precis 
när de har ett så stort antal gäster på godset gör att hon 
nödgas placera dem vid ett alternativt bord och hon 
hoppas att de inte skall ta illa vid sig för det. Både Gevalia 
och de övriga aristokraterna oroar sig stort över att 
motormarodörerna skall känna sig skymfade av sin 
placering men man kan inte bara stå ut med deras svett 
och etanolstank vid matbordet. Gevalia förklarade med all 
tydlighet för sin make att det inte var önskvärt innan 
middagen och han inser sig inte ha mycket val i den här 
frågan. Att hans båda yngasta barn, Äffrahim och Töka-
Kulla, får befinna sig i deras sällskap i några timmar 
hoppas han inte skall ge dem några bestående men. Med 
motormarodörernas vördnad för den egna avkomman har 
man dock oroat sig i onödan, det är ju en stor ära att få 
hamna bland familjens bara; de anförtros med godsets 
framtid och slår sig för bröstet; de är minsann kvällens 
hedersgäster! SL kan diskret påpeka för spelarna att 
värdfolket verkligen gör sitt yttersta för att de skall känna 
sig välkomna och att till och med godsets överkucku måste 
ha givit upp sin rättmätiga plats vid barnabordet för deras 
skull. 

Tjänsteflickorna går runt och häller upp svartvin i glasen 
åt gästerna och till motormarodörernas förtjustning 

Pyrisk överlägsenhet? Förlurkat tomgångs-
snack är vad det är! Motormarodörerna är 

sprungna ur urgasdimmorna långt 
före Maximilians dagar.

Chuk Brååms, avgeistpsykonaut
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lämnar de ett uppkorkat lerkrus vardera åt dem med 
Kröökehus Enkla (det billigaste svartvinet godset gör; 
Gevalia väntar att marödörerna ändå inte förstår att 
uppskatta något bättre). Ljudnivån höjs sakteliga och den 
första skålen leds av Julius, vilken dessutom passar på att 
flika in några smickrande ord om värdinnan. Fogis harklar 
sig sedan och från sidoingången kommer tjänsteflickorna 
trippande med uppläggningsfaten burna högt och ett 
förväntansfullt sus hörs bland gästerna då kanderade 
näbbkrabbor med spirlökskompott tydligen står att vänta 
som den första av många rätter. De ställer sig bakom 
gästerna och börjar försiktigt lägga ut en tudelad 
näbbkrabba per tallrik när plötsliga dubbeldörrarna slås 
upp och Rebeus stormar in likblek i ansiktet. Han tunna 
hår har lyckats komma på ända, han svajjar på fötterna och 
tjippar efter luft emedan han försöker stammande från 
fram några ord. Fogis rusar fram mot honom med ett 
tacksamt stärkande glas svartvin och efter några ivriga 
klunkar samlar han sig tillräckligt för att med bävan i 
rösten få fram att någon bebaskad usling har gjort inbrott 
på godset. Han värdefulla medaljong, dyrgripen i hans 
samling, är borta! Vid hans ord hörs förnäma kraftuttryck 
från salens samlade aristokratherrar när de med svador 
som "belurkade vrånglighet, vid alla nidargutar, 
förskarpade nägglighet" och annat ger luft åt sin 
bestörtning. Gevalia famlar efter stöd för att inte svimma 
av på grund av sinnerörelsen och Filomena börjar häftigt 
svalka sig genom att ivrigt vifta sig med sin 
forntidssvalkarmanückel (ett pingisracket). Juliana och 
Mortea börjar chockerat pladdra medan Vichy rådvillt 
stirrar fram och åter mellan de samlade i salen. 
 

19:4519:4519:4519:45    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Spelarnas motsatser i äventyret, Tårkel 
och Fileas, sätter igång sina egna förvirrade 
underöskningar. De första ledtrådarna finns att hämta för 
rollpersonerna. De börjar agera relativt fritt nu. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: När nu spelarna äntligen får börja vara aktiva 
är det viktigt att hitta en balansgång i den här initierande 
scenen mellan att skriva dem för mycket på näsan med 
riktlinjer för hur de kan agera, som med visionen beskriven 
nedan samt möljigheterna till en pantomimscen som 
också nämns, och att låta dem börja härja helt efter eget 
godtycke. De kommer efter ytterligare ett par scener vara 
helt fria. 
 
Rebeus och övriga gäster beger sig i all hast iväg till 
mackapärsamlarrummet, näbbkrabbor och spirlökar helt 
bortglömda. Aristokraterna väller in i rummet genom dess 
dubbeldörrar och alla kan direkt se vad som skett. Montern 
där uppenbarligen medaljongen förvarats har fått sitt 
pyriska glas krossat, dörren till verandan utanför är 
uppbruten och blommulsgardinerna virvlar i blåsten. 
Rebeus går fram till montern och vänder sig sedan till de 
samlade gästerna. Bakom dessa syns även tjänstefolket 

nyfiket plira in i salen, för uppspelta för att hålla på 
uppträdandet i denna stund. När godsherren står där mitt i 
rummet med allas ögon på den krossade montern så säger 
han åt dem att alla får ursäkta honom men han väntar sig 
att ingen skall lämna godset tills det är uträtat vad som har 
skett. Rebeus säger, med osäker och haltande stämma, att 
han tror att det kanske inte rör sig om annat än ett 
missförstånd, någon som har ramlat på montern och slagit 
sönder glaset och i skammen stoppat undan föremålet, 
eller kan det vara ett mindre smakfullt skämt? Han ser det 
som nödvändigt ont att stänga portarna till godset och ber 
alla att hålla sig inom området. Anledningen är att dels så 
vore det ju för beklagligt om någon rättsskipare skulle 
senare kasta misstankar mot någon som skyndsamt 
lämnat Kröökehus om det nu inte går att reda ut vad som 
skett. Rebeus har med all tydlighet svårt att samla sina 
tankar och han svamlar vidare om att någon måste kunna 
reda ut vad som skett. 

Under Rebeus pladdrande har en ivrig lyster kommit i 
både Tårkels och Fileas ögon. Den hetsige och 
dominerande Tårkel är den första som tar till orda. Han 
proklamerar högljutt att han minsann har plöjt Pyris alla 
samlade skillingtryck om privatglotare och kan allt om den 
berömde detektiven Fridtjuv Bergers metoder och äventyr. 
Han hävdar utan att tveka på rösten att han kan lösa 
mysteriet inom 48 timmar. Saken är så gott som ulkbiff 
enligt honom. Hans uttalande får den lugnare och 
eftertänksamme Fileas att med ett smått löjeväckande 
leende förmana honom att de båda vet att av de två så har 
han den långt skarpare hjärnan och att han är långt mer 
beläst i privatsnokars göranden än vad Tårkel är och att 
han sålunda är betydligt mer lämpad att ta sig an 
uppgiften. Han påstår dessutom att den bryktade 
Hindenburgske detektiven Fridtjuv är en god vän till 
honom och att denne har vänt sig tidvis till Fileas för goda 
råd. Han säger "mökpyttsan" till några 48 timmar och 
menar på att en äkta mästerdetektiv löser det på 36 
timmar. Diskussion och smädandet blir livligt och inför det 
övriga sällskapets häpna blickar har de helt plötsligt slagit 
vad om tusentals krediter om att de inom 24 timmar kan 
lösa det hela. 

Det bör vara mycket tydligt för rollpersonerna att dessa 
två herrar är två klåpare som inte har en aning om vad de 
sysslar med. Medan de argumenterar med varandra kan de 
åse hur den ene av dem trampar på bevismaterial, till 
exempel emaljögat eller bara kliver runt bland glaset vid 
montern utan att se sig för. Efter att Tårkel och Fileas har 
gjort upp sitt vad med varandra och högtidligt ställt sig i 
stram givakt framför varandra, skakat hand och stelt bugat 
och på så sätt förseglat överenskommelsen tar de båda 
och kommenderar sina butlers till att starta 
undersökningen istället för att göra något själva. De senare 
går med liv och lusta in för uppgiften. Deras två olika 
karaktärstyper lyser snabbt igenom här. Tårkel är den 
drastiske av dem; han börjar domdera högt och ljudligt om 
att utgångarna skall spärras, tjänstefolket förhöras och 
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annat medan hans butler far runt som en skållad kutbock. 
Fileas å andra sidan ber sin butler om pipan, får ett 
pillimariskt uttryck i ansiktet och börjar med händerna på 
ryggen gå fram och åter med böjt huvud medan han 
mumlar för sig själv. Dennes butler är mer långsam och 
sävlig av sig. Övriga gäster studerar intresserat deras 
förehavanden medan de upprört diskuterar vad som skett, 
med långa blickar riktade mot motorskallarna till och från 
samt med spridda anti-mutantiska kommentarer om 
opålitlighet, snikenhet och fult spel.  

Rollpersonerna får chansen att lägga sig i spelandet mer 
aktivt när det båda aristokraterna Tårkel och Fileas börjar 
munhuggas. När deras inledande kommentar, skryt och 
skrävlanden har åhörts får motorskallarna en 
"uppenbarelse". SL flikar här in ett kort klipp, en kollektiv 
metatanke till rollpersonerna, som skall ytterligare styra in 
dem till att lösa problemet som nu ligger framför dem på 
motorskallars vis. Förslagsvis kan SL låta bakgrunden näst 
intill suddas ut för att låta Delåårians vördade 
avgeistpsykonaut Che-Vrååle uppenbara sig för dem mitt 
på salsgolvet. Följande stycke kan läsas upp för spelarna: 
 
"Skillingtryck, privatglotare, Fridtjuv Berger! Bevisföring, 
fingeravtryck, spår, motiv och alibi - till detta säger 
motorskallarna ”Bah!”. Vad talar sprätten om? Detta är inte 
rätt sätt att hitta den skyldige. Det finns en tjuv, ett 
halsband och endast ett sätt att hitta skurken! Lyssna till 
avgeistarna, följ hjulspåren, gillra en fälla (gärna en grop 
som är svår att backa upp ur) och tvinga fram svaret med 
vrål och tusen etanålar. Trampa på flams trams och fåfängt 
finlir - fånga fiende i farlig färd framåt! 
Men kom ihåg ni befinner i främlingars sällskap - trampa 
lätt på gasen, använd inte signalhornet i onödan - 
balansera hellre på framhjulet än att stegra på bakhjulet…"  
 
Che-Vrååles röst tonar bort och rummet och aristokraterna 
däri kommer åter i fokus för rollpersonerna. Tårkel och 
Fileas är ännu hetsigt upptagna med att verbalt försöka 
överglänsa varandra och motorskallarna har nu en fem tio 
minuter på sig att försöka göra någonting i salen innan de 
förra kommenderar sina butlers till att sätta igång och 
undersöka vad som står att finna i mackapär-
samlarrummet. Rollpersonerna märker med all tydlighet 
att medan all uppmärksamhet är riktad mot Fileas och 
Tårkel så ligger ledtrådarna i rummet och skräpar lite 
varstans på golvet (se ledtrådarna nedan). Om de direkt 
går fram mot någon av tingestarna så kommer de övriga i 
rummet att till slut uppmärksamma ledtrådarna och Fileas 
och Tårkel kommer kräva att få dem för att studera dem 
nödvändig noggranhet. Förslagsvis låter SL spelarna få 
reda på att när de börjar röra sig mot någon av ledtrådarna 
så reagerar genast några av aristokraterna och att om de 
nu vill komma åt dem bör de vara så diskreta som möjligt. 
Det ges här en möjlighet att låta spelarna på ett snillrikt 
sätt smussla tag i ledtrådarna utan att yttra ett ord till 
varandra. En möjligt pantomimsession där spelarna får 

visa hur de gör för att ta plasticdosan, tändstiftet och 
kejsarkortleken utan att bli upptäckta. Det är ju trots allt 
möljigt för dem att låta någon eller ett par av dem leda 
uppmärksamheten åt annat håll.  

Om rollpersonerna lägger sig i Fileas och Tårkels 
vadslagning och själva börjar framhäva sig som de som 
skall lösa mysteriet kommer de båda aristokraterna att 
antingen acceptera deras involvering utan en blinkning och 
anta en utmaning alternativt så kräver de först att några så 
simpla personer som motorkultisterna först visar att de är 
goda att stå bakom sina ord genom att uppvisa krediterna 
som är nödvändiga för vadslagningen, något som de 
senare ej kan göra. Det blir sålunda upp till SL om denne 
vill engegera rollpersonerna i vadet eller ej, med risken för 
den konflikt det kan ge med Tårkel och Fileas om de inte 
lyckas inom utsatt tid lösa mysteriet (på tjugofyra timmar 
skall de kunna ordna det enligt äventyrets upplägg men än 
snävare tidsramar är ju möjligt att någon kaxig spelare för 
fram). 
 
LedtrådarLedtrådarLedtrådarLedtrådar    
• Plasticsdosan med löständerna och emaljögatPlasticsdosan med löständerna och emaljögatPlasticsdosan med löständerna och emaljögatPlasticsdosan med löständerna och emaljögat. 

Medaljongen har vilat på en plasticsdosa som 
visserligen har sett ut att ha ett lock men som Rebeus 
aldrig vågat bryta upp. När tjuven snabbt plockade 
upp tingesten ur montern kom denne att slinta och 
tappade burken i backen. Innehållet, ett par löständer 
och ett emaljöga samt en del luddigt skyddsmaterial 
som gjort att innehållet inte skramlat rullar ut. Av 
någon anledning tog tjuven och klämde ihop burken 
igen och ställde tillbaka i montern men lät det andra 
ligga kvar på golvet. Både Tårkel och Fileas blir 
alldeles till sig när deras respektive butler pekar ut de 
underliga föremålen för dem och de propsar båda på 
att dessa är av yttersta vikt. De vet egentligen inte vad 
det är för något. Det går ju att se att det rör sig om ett 
konstgjort öga och de flesta av immarna i rummet har 
visserligen sett en del ärrade veteraner från rubbitkrig 
och annat som har haft ett öga gjort i glas men 
materialet som det här är gjort i är okänt. Det som är 
mest förunderligt är dock det makabra överbett med 
någon sorts tillhörande stycke välvd plastics. Fileas 
och Tårkel lägger dock självsäkert fram teorier om vad 
det är för något; den förre hävdar att det är en forntida 
mackapär för att tugga effektivare som tjuven använt 
för att äta sig igenom något lås medan den sernare 
påstår att det är ett hemligt vapen som det ryktas om 
att underjordiska mutantorganisationer nyttjar i sin 
kamp för att störta kejsaren. För rollpersonerna, med 
sina motorskalletraditioner gällande PSI mutanter och 
deras märkliga krafter (vilket SL kan diskret påminna 
dem om i fall så behövs) så kan det vara de bisarra 
resterna efter att någon dylik har fått en person att 
försvinna i ett hål i marken. Enligt deras sägen har 
dessa tingestar en inneboende anti-avgasandekraft 
som får dem att ligga kvar på backen efter PSI 
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mutanten har slagit till. Det blir dock uppenbart efter 
den första avgeistvisionen att det inte rör sig om en 
PSI mutant.  

• KejsarkortlekKejsarkortlekKejsarkortlekKejsarkortlek. Denna har även trillat ut ur tjuvens 
ficka och det här är den egentliga ledtråden då det inte 
är allt för många som trots allt uppskattar att spela 
kejsare av dem som är på godset, något som de kan 
få reda på från personalen nästa dag då de haft en 
något större chans att studera gästerna. Kortleken har 
blivit liggande halvt undangömd. Kejsarkortleken 
betyder inget för de övriga gästarna, och ingen av dem 
reagerar förskräckt över att de tappat den men för 
motorkultisterna lämnar det möjligheten att det kan 
vara ett Klofinger som ligger bakom det hela. 
Kejsarleken är ju proppfylld med pyriska symboler, 
självfallet är det någon sorts nummerplåt eller annat 
som en klofingertjuv tar och lämnar efter sig för att 
visa hur tuff han är.  

 
• TändstiftetTändstiftetTändstiftetTändstiftet. Tjuven har sinnrikt nog valt att lämna ett 

tändstift i närheten av den uppbrutna dörren mot 
verandan i syfte att åtminstone rikta immarnas blickar 
mot motorskallarna. Tingesten kan visserligen få det 
övriga i herrskapet att snegla snett mot 
motorskallarna men de har ju alla sett dem sitta och 
pimpla tokjos i salongen (eller vad för något som nu 
rollpersonerna gjort som gett dem ett tydligt alibi) och 
de är dessutom rädda för att konfrontera dem med 
anklagelser. För motormarodörerna däremot så är det 
ett välvilligt tecken från avgasandarna! De vill 
minsann att Delåårians stolta förare skall få tillbaka 
det stulna. Om spelarna har glömt bort betydelsen av 
att finna olika motordelar, vilket motorkultister ser 
som goda omen, kan SL diskret påminna dem om 
denne så önskar.  

 

20:0020:0020:0020:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Få spelarna att inse att Tårkel och 
Fileas inte kommer att följa dem i hälarna efter det här då 
dessa två invigs i hemligheten med medaljongen samt ge 
spelarna en vidare ledtråd, på Rebeus direkta uppmaning, 
om att tjänstefolket förmodligen inte är skyldiga till något. 
Det lämnar sålunda gästerna eller någon okänd person 
som den möjlige förövaren om nu spelarna tar honom på 
orden. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: - 
 
Övriga i sällskapet står kvar där inne och pratar upprymt 
med varandra en stund och studerar de två detektivernas 
framfart för att efter en tio minuter eller en kvart dra sig 
tillbaka till stora salongen för att slå upp varsitt glas 
svartvin eller tokjos för att lugna ned sig efter denna 
upprörande händelse. Att gästa Kröökehus är sannerligen 
inget för de med klena nerver, det är gästerna helt överens 

om och nu när chocken lagt sig något som de inser sig 
smått förtjusta över. 

Rebeus, som blivit mäkta imponerade av vad 
detektiverna pratar om och hur de agerar tar 
rollpersonerna åt sidan för att diskutera vad som skett med 
dem. Han säger att han förstår hur misstänksamma 
motorskallarna måste vara mot vad som hänt men pekar 
ut för dem vilka skarpsinniga karlar som Tårkel och Fileas 
verkar vara, han hade inte en aning om att de var så insatta 
i dylikt arbete, och att han är säker på att det hela kommer 
redas ut. Han är fortfarande inne på att det hela till stor del 
måste vara någon sorts missförstånd, kanske ett skämt 
eller bara en impulsiv handling att stoppa på sig smycket 
om nu någon råkat snubbla och slå sönder montern. 
Rebeus säger att han dock kan förstå om motorkultisterna 
trots allt vill genomföra sin egen undersökning och han 
kan ju även tänka sig att de, med en annan vana att tänka 
och agera, kanske kan finna något som de två distinkta och 
skarpögda herrarna inte gör. Rebeus ber dem dock tassar 
runt varsamt och inte röra upp för mycket damm. Han 
lugnar rollpersonerna med att han tar hand om 
mästerdetektiverna och deras misstänkar gentemot 
motorskallarna. Det sistnämnda gör han genom att senare 
approchera de två och i största förtroende, mot att de ger 
sitt ord som pyriska gentlemän på att intet yppa, berätta 
om motorskallarnas egentliga anledning till att de befinner 
sig på Kröökehus (även om han inte nämner varför de nu 
skall hämta medaljongen). Rebeus påpekar med 
bestämdhet för hans tjänstefolk, vilka alla har varit hos 
honom i flera års tid, inte lär vara skyldiga till något nesligt 
brott, möjligtvis något av de enklare "misstag" som han 
nämnde tidigare och han säger att han skall kalla dem till 
sig för att höra om någon sett eller hört något eller kanske 
vågar bekänna sitt dumma snedsteg. Vill motorskallarna 
närvara får de gärna göra det.  
 

20:1520:1520:1520:15    
Syfte med sceSyfte med sceSyfte med sceSyfte med scenen:nen:nen:nen: Startskottet går för spelarna. Efter det 
här är fältet fritt för dem att agera på. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: Middagen som kommer här efter riskerar att 
vara ett anti-klimax så om inte spelarna villigt söker upp 
den kan SL enkelt låta bli att försöka få med dem i denna. 
Låt spelarna nu äntligen få göra vad de vill mer eller 
mindre... 
 
Knappa tio minuter senare, ute i hallen invid den breda 
trappen upp till övervåningen har alla ur tjänstefolket 
samlat. Rebeus ställer sig på trappan, harklar sig, och 
börjar smått nervöst förklara vad som skett för dem alla, 
även om de redan har tisslats och tasslats i korridorerna 
om det, och han menar att om det nu är någon som har 
gjort sig skyldig till en "dumhet" gällande medaljongen så 
väntar han att denne självmant skall komma fram eller att 
någon annan i hushållet skall vara så rakryggad så att 
denne kan peka ut den skyldige. Efter det anförandet ger 
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han dem återgå till sina sysslor med de avslutande orden 
att han väntar sig att alla tar sig en ordentlig funderare över 
natten och försöker föra fram allt som kan vara 
detektiverna till hjälp. I viskande toner lägger han till att 
tänk på att det rör sig om motorskallarnas tingest och de 
är här för at kräva den åter. Han behöver inte vidare 
förtydliga för dem att uppretade motorkultister är inget 
man, efter alla dessa fredliga år, vill ha på halsen.  

Rollpersonerna kan om de vill börja fråga ut några av 
tjänstefolket direkt här efter. För olika utsagor se nedan. 
De får svårt att prata med allt för många då Rebeus kallar 
till middag senare och de som behövs för sina olika 
uppgifter kommer att försöka ursäkta sig. Om 
rollpersonerna insisterar kan den åldrande motorskallen 
som är ansvarig för tjänstefolket komma fram och be dem 
ge sig till tåls något och inte göra så att han får bekymmer 
på grund av att rollpersonerna uppehåller de som behöver 
jobba.  
Rollpersonerna kan bli vittne till hur Gevalia, efter det att 
tjänstefolket har gått, upprymt tar Rebeus åt sidan i ett 
angränsande rum  och med nedlåtande röst frågor hur han 
kan tillåta motorskallar att vandra runt fritt sådär och tar 
chansen att peka ut ett antal andra brister hos honom. Kan 
hon få syn på rollpersonerna genom dörren, vilken hon 
lämnat öppen, tystnar hon, blänger ilsket efter dem och 
stänger sedan dörren. 
 

21:0021:0021:0021:00----23:0023:0023:0023:00    
SyfteSyfteSyfteSyfte med scenen: med scenen: med scenen: med scenen: Mellanspel det är fritt för spelarna att 
agera som del vill 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: - 
 
Rollpersonerna har nu tid att fritt agera. Aristokraterna 
kommer samlas i stora salongen för att upprymt diskutera 
vad som skett medan man stärker själen med barskåpets 
tokjos. Damerna viftar sig ivrigt för att lugna nerverna och 
kräver att man nu lyckas göra något åt saken medan 
herrarna hörs höja rösterna i intrikata överklassvordomar 
och uttrycker sin önskan om att dylika nidingslymmlar skall 
få avnjuta någon rättsskipares fulla vrede. Även 
tjänstefolket kommer för stunden glömma sina sysslor och 
ägna sig åt att exalterat prata om det som inträffat. Den 
enda som är upptagen på annat håll är kocken Tulo som 
grämer sig djupt över att ingen ens kom att prova hans 
consommé på fyrskivlingar med ulkgrädde eller middagens 
grandiosa pie de resistance, en vättatapirstartar med 
jolmssmörsstekt gammelmansnacka.  

I sitt sökande efter ledtrådar, om det är nu vad 
rollpersonerna ägnar sig åt kan SL själv avgöra vad som är 
lämpligt att låta dem finna eller få reda på. De olika 
utsagor som tjänstefolken kan komma med är exempel på 
enkelt tillgänglig information de kan komma över. 
 

23:0023:0023:0023:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Ge spelarna varningen om att Vita 
Kåren kommer anlända och att de sålunda är under en 
tydlig tidspress. Vidare ledtrådar kan ges om någon av 
gästerna genom den "tinnertävling" som kan initieras av 
någon av gästerna. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: Gör det klart för spelarna vilka Vita Kåren är, 
att de är chanslösa mot dem och vikten av att försvinna 
innan de dyker upp. De bör även förstå med all tydlighet att 
det inte är Rebeus som sänt efter dem. Den "tinnertävling" 
som omnämns nedan kan SL använda om denne anser att 
spelarna kan hantera den, i.e. för några yngre spelare så 
kan den förmodligen strykas. 
 
Middagen har avslutats och folk står utanför matsalen då 
Max-Max, en av vakterna, kommer fram och meddelar att 
det kommit ett bud med en spanare från Vita Kåren. Han 
lämnade av det vid porten och red sedan iväg igen. Rebeus 
frågar om denne kan ha sett motorskallarnas fordon men 
får ett nekande svar från vakten som därefter lämnar 
rummet. Budskapet nämner att Vita kåren har larmats då 
de fått rapporter om motorkultister i området och att de 
väntar anlända till området kring Kröökehus någon gång 
under kvällen nästa dag. Nyheten får ansiktena på de flesta 
gästerna att skina upp och ta ett lugnande andetag, lag och 
ordning kommer att upprättas när de är på plats, men 
Gevalia stirrar enbart bistert på sin make och Rebeus 
känner kallsvetten bryta fram. Man måste finna 
medaljongen fort eller åtminstone se till att motorskallarna 
är borta innan dess!  

Godsherren får nu bråttom att söka upp rollpersonerna, 
om de nu inte redan befinner sig där, och förklarar för dem 
att det är av yttersta vikt att de är borta från godset inom 
tjugofyra timmar. Han hoppas för mökens skull att de 
kommer återfinna medaljongen innan dess men om nu så 
inte är fallet så förstår de ju att de inte kan vara kvar när 
Vita Kåren kommer. Han bleknar när han nämner att han 
vågar knappt tänka på vad som skulle ske om General 
Kloos får höra om hans affärer med Hultamarkens 
motorkultister. För alla deras skulle måste 
motormarodörerna lämna Kröökehus innan skymningen 
nästa kväll.  
 
TinnertävlingTinnertävlingTinnertävlingTinnertävling    
Någon av aristokraterna som retat upp sig på 
motorskallarna alternativt någon som beter sig kaxigt men 
kamratligt kommer fram till dem en stund efter det att de 
flesta har tagit godnatt av varandra. Personen, som är 
övertygad om att denne har ett överlägset tinnersinne, ger 
sig sturskt in i ett samtal med rollpersonerna gällande 
tokjoskonsumtion. Diskussionen blir snabbt livlig och en 
tävling är snart ett faktum. Arrangemang görs med Fogis 
och ett bord med två stolar vid varsin ände ställs upp i ett 
separat rum. Det hela hålls tyst om för de andra gästerna 
då personen är orolig för att de inte skall ses som särdeles 
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korrekt uppförande. Några av de andra får trots allt höra 
om det via Fogis och i största hemlighet tar någon av de 
yngre och sätter upp odds för de två deltagarna. Nyheter 
om utgången väntar de sedan att Fogis skall komma med 
senare. Det som nu sker är den klassiska utmaningen där 
glas efter glas av tokjos skall svepas medan man stint 
stirrar varandra i ögonen. Den som först dimper i backen 
är förlorare. Den enda närvarande i övrig är personens 
eventuella butler alternativt den andre av radarparet Juliana 
och Mortea. SL kan antingen välja någon som 
rollpersonerna inte verkar misstänka för att minska listan 
över suspekta individer eller ta den som de hitintills har 
haft som primär syndabock bara för att göra dem mera 
osäkra igen. 

Antingen kan SL avgöra vad som sker eller så kan ett 
normalt FYS slag göras för varje glas som tas efter det att 
STO plus FYS delat med två antal drinkar redan har tagits. 
För varje misslyckat slag så sänks nästkommande FYS slag 
med 25%. När man misslyckats med tre slag på raken är 
man utslagen. Efter att FYS delat med två glas har druckits 
är man berusad. Det här är ett ypperligt tillfälle att ställa 
några enkla och raka frågor till personen som lär vara i 
lagom redlöst tillstånd efter ett tag kan avslöja det mesta. 
Ställer de en direkt fråga om personen vet vad som skett 
får denne slå ett VIL slag efter det att denne väl nått det 
stadiet att den är berusad modifierat med -5% per drink 
som personen tagit sedan den överskred sin FYS delat 
med två i antal glas. Personen kan börja häva ur sig 
dumheter om någon av de andra eller sig själv som ger 
rollpersonerna vidare ledtrådar om vem som kan vara den 
skyldige. Förslag på kommentarer är som följer (SL kan 
använda någon enstaka eller flera): 
 
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: "Den där godscherren är minschann förschjust i 
sitt halschband. Inte schkulle han lämna ifrån schig det." 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia: "Sctroppig schom få. Hon har inte mycket till 
översch för er motormaro...typer. Vill nog schöra bort er å 
få en anledning å flytta upp till Hindenburg iscthället." 
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: "Den där flickan har bara forntidschglitter för 
ögonen. Hon blir inte lätt för Julisch pluschka, hehe." 
Fileas:Fileas:Fileas:Fileas: "Bah! Om han schpenderade hälften av tiden han 
ägnar åt påker å annat schpel till vettigare schaker schkulle 
han kunna nå en god poscht i adminischtrationen eller 
schå. Istället schlösar han bort krediter å lär ha schkulder 
som ja inte vet hur han betalar." 
Tårkel:Tårkel:Tårkel:Tårkel: "Hehe! Den där schprätten schäggs flamsa runt 
med en knegarschlinka i Hindenburg. Kommer inte gå lätt 
åt hansch familj eller hansch penningbörsch när fadern får 
reda på det." 
Julius:Julius:Julius:Julius: "Den där typen snokar runt lite varstchtans schka ni 
veta. Han brukar hänga och dräggla över Rebeusch 
mackapärer titt schom tätt. Hans egen schamling lär sakna 
några vidare dyrgripar." 
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: "De gamla schmädarna går det ena 
fula rykten om, schå de schå. Schägs schnatta som 
dumschkator de där två." 

Vichy:Vichy:Vichy:Vichy: "Bebaskad knegartyp schom kommit upp schig. 
Vem vet vad för opyrichkt dravel som döljer schig i 
hennesch schinne." 
 

00:00 till 02:0000:00 till 02:0000:00 till 02:0000:00 till 02:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Inledning till en nattlig action sekvens 
samt ytterligare visa för spelarna vilka klåpare Fileas och 
Tårkel är 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: Utnyttja det komiska inslaget i Fileas och 
Tårkels agerande; tänk Groucho Marx och Gösta Ekman 
 
Man skulle kunna tro att alla nu har dragit sig tillbaka efter 
en lång och händelserik dag men så är inte fallet. De 
upprymda låtsasdetektiverna Fileas och Tårkel har i sin iver 
att knipa förövaren gett sig ut på vad som blir en virrig och 
fumlig jakt på bevis, möjliga tjuvar och annat suspekt. 
Båda två har med sig sin butler i släptåg. Varken Fileas 
eller Tårkel tror att den andra av de två har fått samma 
genialiska idé och de är sålunda helt ovetande om 
varandra. 

Rollpersonerna, vilka som tidigare nämnts förpassats ut 
till sina motorekipage för att sova då Gevlia förbjuder 
Rebeus att erbjuda dem ett rum på godset (om de nu valt 
att gå och lägga sig), upptäcker vad de två sprättarna håller 
på med. Runt halv två tiden så märker de, om de är vid 
fordonen, hur Fileas kommer smygande förbi dem på väg 
upp mot stora huset efter något okänt ärende. Han trippar 
fånigt och utstuderat på tå och hans butler kommer direkt 
efter med en enorm insektshåv i högsta hugg. Tårkel rör 
sig samtidigt omkring uppe i godset, smygandes lika fånigt 
utstuderat som Fileas och med ideliga hyschningar åt sin 
butler, vilken göra tappra försök att behålla värdigheten 
medan han rör sig likt sin arbetsgivare. Det är inte dock 
inte lätt för den senare att göra det då han ideligen trasslar 
in sig i det fångstnät som han på något sätt lyckats skaffa 
och bär runt i sin famn i syfte att kasta över eventuella 
förövare. 

Det är inget problem för rollpersonerna att följa efter 
endera av de två paren; de är usla observatörer och märker 
inte att motorskallarna smyger på dem i sin tur om de 
senare inte kliver rakt fram till någon av dem och 
annonserar sin närvaro. Oavsett vilket av de två paren de 
följer så blir de snabbt varse att det andra radarparet är ute 
på sökarstråt likväl. SL kan slå några Smyga/Gömma sig 
slag om så önskas alternativt för Fileas och Huberius 
alternativt Tårkels och Kjell-Villiams Iakttagelseförmåga 
(Fileas har FV 15%, Huberius FV 13%, Tårkel 14% och Kjell-
Villiam 14%). Fileas och hans butler tar sig upp till godset 
och börjar sedan trippa runt i korridorerna ivrigt 
spanandes åt olika håll, fortfarande utan att märka att ett 
gäng motormarodörer hänger dem i hasorna, om 
rollpersonerna fortsatt följa dem.  

De två paren lyckas tar sig runt varandra ett otal gånger 
tills de plötsligt, när rollpersonerna befinner sig i ett läge 
att observera dem bägge, kommer runt en krök samtidigt 
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vid toppen av trappan ned till mellersta våningen och i 
nattens mörker står öga mot öga mot en okänd figur. De 
skriar högt av pur förvåning och börjar greppa tag i 
varandra. Deras respektive butler försöker ineffektivt ge sig 
in i den våldsamma kamp som de tror uppstått genom att 
Kjell-Villiam kastar sitt fångstnät och Huberius desperat 
viftandes med håven lyckas trä den över någons huvud. De 
två låtsasdetektiverna fumlar runt en stund innan en av 
dem snubblar, insnärjd som han är i nät och håv, och drar 
med sig den andre i ett vådligt fall ned för trappan. 
Prydnadsbord med diverse krukor och blomstervaser 
ståendes i trappan plöjs undan i deras framfart och det 
hela slutar med att de med en ordentlig skräll brakar in i 
den rostiga gamla skrotrustning som Underkrööks anfader 
Grigårij skall ha använt när han en gång i tiden tampades 
med marodörer och linvedsmutanter för att ta marken 
kring Kröökehus i besittning. Rustningen faller ned med ett 
öronbedövande brak över de två aristokraterna och de 
ligger sedan omtöcknade och ruskar på sina huvuden i 
röran. 

Upprörda skrik börjar nu höras och springande steg 
närmar sig snabbt. En del av tjänstefolket har snabbt 
kommit på sina fötter och står storögt och blänger på 
resterna efter Fileas och Tårkels eskapader när de kommer 
fram. Rebeus har även han varit kvick att springa hit och 
står i en blommulssärk och ulkullsluva samt tofflor vid 
toppen av trappen med en skarprättarkarbin i nävarna och 
högljutt kräver en förklaring av de två stammande och 
bortgjordarna butlerna som står där.  
 

02:0002:0002:0002:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: En nattlig jakt som ger spelarna en 
mystisk peruk i ledtråd samt även avslöjar att vem det än 
nu var som de jagade så har denne god kunskap om hur 
godset ser ut eftersom den utan att tveka kunde springa 
rakt bort till en gömd nedgång till vinkällaren. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: Risken finns att spelarna håller på att hinna 
upp den de jagar. Förslagsvis så kan diverse 
druvklotsredskap eller annat hamna ivägen för dennes 
framfart precis när personen skall till att knipa den 
gäckande skuggan.  
 
När alla är upptagna med att studera högen på botten av 
trappan bestående av Tårkel, Fileas, spridda delar 
blandrustning samt ett trassel av fångstnät och diverse 
blomster och annat så ropar plötsligt Luggemor till av 
förvåning. Tjänsteflickan står i närheten av en dubbeldörr 
ute till en terass på mellanvåningen och i skenet från den 
etanollampa som hon håller i har hon skymtat en mörk 
figur i slängkåpa som smyger runt där utanför. Hon pekar 
med ett skakande finger mot terassen utanför och 
stammar fram något om medaljongrövaren. Personens 
ansikte doldes av en bredhättad svart ulkfilthatt och 
tillsammans med det knappa ljuset som hennes lampa 
strödde över personen samt dennes bylsiga slängkåpa, 

gjorde det omöjligt att avgöra om det ens var en man eller 
kvinna.  

När rollpersonerna tittar dit hinner de för ett ögonblick 
skymta skugga ute på terassen i månskenet innan denne 
vänder på klacken och försvinner ur det smala synfält som 
dubbeldörrarna, med sitt undermåliga pyriska glasfönster, 
erbjuder. Personen tar och ränner iväg över terassen och 
tar sig ned till marken runt fyra meter nedanför genom att 
hänga sig vid räcket och släppa taget. Därefter springer 
denne i hög fart bort mot den ingång till gångarna i kullen 
som finns bakom det tomma huset norr om godset 
(byggnad 4 på kartan).  

Tanken är att SL skall kunna använda vem som helst av 
de olika aristokraterna som den gäckande skuggan, med 
undantag givetvis av Fileas, Tårkel och Rebeus. Även de 
åldrande damerna Juliana och Mortea kommer i denna 
stund, om det nu är någon av dem som ränner runt i 
slängkappa och slokhatt, att uppvisa förvånande krafter för 
sin ålder. Jakten skall få en effektfull start när de kan hoppa 
ned för en tereass innan man når marken och därefter blir 
det till att rusa bort, nästan i blindo då månen skyms av 
moln tillfälligt, bort mot den dolda nedgången till 
vinkällaren. Vad rollpersonerna får fatt på, mest dramatiskt 
blir det om de får en chans att i mörkret greppa tag om 
personen hatt och hår, är en peruk. Följer motorskallarna 
personen ned i underjorden kommer de snabbt att tappa 
bort sig i det totala beckmörkret. Att få fram något att lysa 
upp med kommer att ta så pass lång tid att det inte är 
möjligt att följa efter personen längre. Några spår står 
heller inte att finna på det vältrampade och hårt packade 
jordgolvet.   

Om rollpersonerna väljer att genomsöka källaren nu 
kommer det enbart dröja 1T4+1 minuter innan de hört ett 
dovt och illavarslande morrande framför sig ur mörkret 
och en vildsint vaktetterdogg uppenbarar sig. Om de 
försiktigt backar tillbaka kan de undkomma besten men 
om de nu ger sig på den eller beter sig hotfullt kommer det 
leda till en strid (se nedan om etterdoggens värden i så 
fall). Det här är annars en ledtråd som spelarna kan få från 
Tårkel och Fileas fumlande genomletning av vinkällaren 
nästa dag; här finns en etterdogg som snabbt reagerar på 
okända personerns närvaro men den kom inte att reagera, 
vad rollpersonerna märk åtminstone, på närvaron av den 
de förföljde.  
 

Vaktetterdogg 
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LedtrådarLedtrådarLedtrådarLedtrådar    
• Den Hindenburgska perukenDen Hindenburgska perukenDen Hindenburgska perukenDen Hindenburgska peruken. En kostsamt tingest 

av äkta immarhår, korpsvart till färgen och axellångt. 
På insidan finns en liten fastsydd lapp där 
tillverkarens namn och adress står att finns; ulv i exil – 
perukmakare Truls Citodon i Hindenburg. Då ingen av 
rollpersonerna behärskar de finurliga krumelurer med 
vilka pyrierna kommunicerar blir motorkultisterna 
nödgade att söka hjälp för att tyda vad som står på 
lappen. Flera av de anställda kan vara villiga att 
assistera dem, liksom Rebeus eller någon annan 
någorlunda vänligt inställd aristokrat, men enklast är 
nog att vända sig till Fogis, som mödosamt över åren 
har lärt sig tyda skrift och även att plita ned enkla 
meningar och ord själv. Ledtråden är helt enkelt att 
det är en dyrbar sak och inget som någon häromkring 
skulle ha råd med, annat än Underkrööks själva. Att 
den dessutom kommer från Hindenburg pekar ett 
ytterligare finger mot de gästande aristokraterna. Det 
finns ingen detalj som pekar ut någon av gästerna 
närmare än så.  

 

03:00 till 08:0003:00 till 08:0003:00 till 08:0003:00 till 08:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Möjligheten finns att fortsätta snoka 
runt i skydda av mörkret och få någon ytterligare ledtråd. 
Den stora poängen med scenen är annars att avgeistaren 
skall få en vision som är tänkt att egga på spelarna 
ytterligare gällande att agera just som motorskallar och att 
inte tveka att peka ut någon som skyldig i slutändan. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: - 
 
Rollpersoner som vill vara fortsatt aktiva under natten ges 
en chans ytterligare till ledtrådar (se nedan) men 
förmodligen kommer de, trötta och slitna efter en lång färd 
och ett antal ansträngande händelser, leta sig tillbaka till 
sovfiltarna vid fordonen. Under vilan så får 
avgeistpsykonauten en drömvision. SL kan läsa upp 
följande stycke för spelarna (antingen enskilt för 
avgeistspykonauten för att låta denne återberätta det eller 
för dem alla med en gång):  
 
"Sömnen och minnet av tvåtaktmotorns gemytliga dunk 
bogserar dig sakta ner i avgesitarnas hemliga tank. Ett 
drömmens handskfack där dunkelt är klart och helljusets 
bländande effekt lockar till klarsyn som är omöjlig att finna 
utanför. Du rusar motorn i din drömbil som hälsning och 
klättra upp på huven. I en vid cirkel sitter alla förfäder på 
sina bilars motorhuvar. Du är en av dem, ni samtalar 
länge, länge, en flaska med urfädersetanol vandrar runt i 
sällskapet.  
 
Samtalet pågår i vad som i drömmen verkar vara en 
evighet. Urfäderna är oroade, det är den ökände Klofingret 
som tagit sleven i etanolsoppan och nu rör.  De talar till 
dig och förmanar:  

 
Mysko, vakna ur din slumrande baksätestillvaro och visa 
de omuterade vad tveklöshet betyder. Klofingret låter sig 
inte luras av lena tungors tal, smeksamt medhårs massage 
och följsam renlighet. Sladdar, tvärstopp och burnouter 
sätter käppen där käppen sitter som hårdast. 
 
Mysko, det viktiga är inte att på ickemuterat vis binda 
klofingret med spröda bevis, sura indicier och ränkfulla 
signaler. Släpp bestämt ratten och fordonet styra åt dig – 
motorskallen litar hellre på förstahandsvalet än det som 
står skrivet i jönsig papperslunta. Ni vet vem klofingret är! 
Låt inte tvålfager logik och snillrika formuleringar fördunkla 
era sinnen! 
 
Fällan, bakhållet och kycklingrejset är de fundament 
motorskallens stridslist bygger på – endast du har 
möjlighet att se vilken metod ni skall välja och endast ni 
har ögon tillräckligt skarpa för att välja vem som denna 
gång iklätt sig klofingret långfingriga ödesvantar...  
 
Stärkt av urfädernas kloka tankar sjunker du ännu djupare 
ner i sömn, smask och snarkningar – klofingrets 
ödestimme väntar!" 
 
Om rollpersonerna ger sig av på vidare undersökningar 
under natten kommer de ha chansen ett par timmar senare 
att upptäcka något märkligt. Ifall de befinner i närheten av 
den extrabostad som finns för säsongsarbetande 
druvklotsarbetare kan de ser hur en figur håller på att 
frenetiskt krafsar invid några buskar som finns vid muren 
kring godset. Personen är, trots sin oro över att upptäckas, 
djupt försjunken i arbete och har svårt att upptäcka några 
motormarodörer som närmar sig. Det är Malgalena som är 
i färd med att försvaga muren på ett ställe. Den stackars 
flickans familj, levandes någon dagsfärd från Kröökehus, 
uppsöktes nyligen mitt i natten av ett gäng vildsinta 
linvedsmutanter. På för dem okänt sätt hade de fått reda 
på att Malgalena var anställd hos Underkrööks och med 
hot om att släpa iväg hennes familj för träldom i linvedens 
djup har de tvingat Malgalena till att smyga ut på nätterna 
för att försvaga muren så pass mycket att 
linvedsmutanterna skall kunna tränga sig in. Planen är i sig 
långsökt men den förskräckta flickan har gjort futila försök 
till att tyst hacka sig in i muren i skydd av 
slöparbärsbuskarna som växer vid den södra delen av 
muren.  

Får rollpersonerna fatt i henne bryter hon samman och 
ber dem snyftande om att inte berätta för Underkrööks vad 
hon gör och sedan berättar hon hela historien om varför 
hon försöker skada godsets försvarsverk. Mellan sin 
hulkningar och tårar ber hon dem enträget om att inte göra 
något som kommer göra hennes familj illa och att hon är 
beredd att göra vad som helst för att hjälpa dem. Säger sig 
rollpersonerna vara villig att vara tysta om det eller om det 
hotar med att avslöja henne trots allt säger Malgalena att 
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hon vet något som kan hjälpa dem finna medaljongen. 
Hon säger att tjänstefolket diskret har sökt igenom de olika 
gästernas rum och att de inte har kunnat finna någonting. 
Då de är säkra på att ingen utomstående, förutom 
motorkultisterna, har befunnit sig på godset, är ryktet 
bland de anställda att någon av aristokraterna måste ha 
det på sig eller ha gömt det på något finurligt ställe. Att 
någon av de anställda skulle ha stulit de avfärdar hon helt, 
de har alla en god anställning på Kröökehus och skulle 
någon ha varit förövaren skulle denne ha lagt benen på 
ryggen sedan länge. Rollpersonerna kan sålunda redan vid 
det här tillfället börja misstänka att någon av immarna har 
medaljongen på sig, något som annars först kan uppdagas 
nästa dag på eftermiddagen då Fileas och Tårkel propsar 
på att allas rum skall undersökas. 
 

08:00 till 14:0008:00 till 14:0008:00 till 14:0008:00 till 14:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: En helt fri stund för spelarna att driva 
runt på. Ett antal olika intriger kan uppdagas under tiden 
och trots att de inte har något direkt med stölden att göra 
kan de leda båda till fartfylld action samt ge dem en del 
ytterligare ledtrådar.  
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: Ju mer rutinerade som spelarna är desto 
lättare kommer de ha för att agera. Använd sålunda 
händelserna flitigt för de som har beslutsångest och inte 
tar sig för något särsklit. Underhållande moment som att 
gillra motorskallefällor för noblessen är annat som 
försiktigt kan uppmuntras till under den här scenen. 
 
Tårkel och Fileas irrande i vinkällarnaTårkel och Fileas irrande i vinkällarnaTårkel och Fileas irrande i vinkällarnaTårkel och Fileas irrande i vinkällarna        
De två detektiverna, omplåstrade och ömma efter nattens 
omtumlande händelser, bestämmer sig för att göra 
gemensam sak och undersöka vad som döljer sig i 
vinkällaren under Kröökehus. Väl därnere, för en gångs 
skull utan en butler i släptåg, råkar de komma i vild panik 
när en hiskelig etterdogg uppenbarar sig. Besten som är 
satt att vakta gångarna mot inkräktare är nog så fredlig 
mot godsets invånare men för dessa två främlingar visar 
den tänderna, väser hest och viftar hotfullt med tungan. 
Uppenbarelsen ger kraft åt sprättarnas ben och de sätter av 
vilt sprintandes nedför närmaste gång. Några minuter 
senare har, svettiga och smutsiga efter sin flykt, lyckats 
undkomma etterdoggen men har ingen aning vart de är 
eller hur de skall finna sin väg tillbaka. De irrar runt här 
nere i nästan två timmar, oroligt spanandes till höger och 
vänster efter den skrämmande etterdoggen, innan de 
lyckas finna sin väg tillbaka och tar sig upp i 
svartvinsmanufakturbyggnaden. På vägen tillbaka råkar de 
av en slump rota igenom några bylsiga gamla kläder i ett 
hörn. Den mörka slängkappen, ulkfilthatten och en säregen 
glasögonmackapär är till synes helt ointressanta i deras 
tycke men Fileas tar med sig den underliga tingesten 
tillbaka utifall det kan vara något för barnen Underkröök att 
leka med. Till sin förtjusning finner de dock ett tydligt 
fotavtryck vid uppgången till manufakturbyggnaden, tydligt 

gjort av en grov knegarkänga, och bredvid denna ligger en 
klump stelnande snusjord utspottad. De återvänder 
sålunda triumferande till ytan, illa tilltuffsade och 
nedsölade, men med i deras tycke avgörande bevis för att 
förövaren är någon mutant, för vem annars skulle bära 
knegarkängor och bruka snusjord? Kopplingen till stölden 
av medaljongen och detta slumpaktiga fotavtryck är något 
som enbart deras exalterade och förvirrade hjärnor kan få 
ihop.  

När de en stund senare stöter ihop med motorskallarna, 
vilka de efter Rebeus förklaringar på gårdagskvällen helt 
strukit från listan över misstänkta, berättar de stolt och 
med utputande späda aristokratbringor att de minsann har 
funnit ovärderliga bevis, vilka sannolikt kommer leda till att 
brottets löses inom kort. De berättar mer än gärna om det 
sinistra fotavtryck de kommit att finna och Tårkel, som 
påstår sig kunna skilja ett otal snusjordssorter åt genom 
doft, smak, konsistens och färgsättning påpekar högdraget 
att det är en Vättagrov långskuren från Tobaksbolaget i 
Pirit, den typiska snusjorden som enklare knegare och 
annat löskefolk i trakten använder. Med all tydlighet så är 
det en mutantknegare eller dylikt som ligger bakom det 
hela! De verkar å andra sidan oense om vem denne 
knegare skulle vara och på direkta förfrågningar ler de 
enbart förnöjt och säger att snart skall ulkullsfilten lyftas 
från deras ögon. Innan de traskar iväg så säger Fileas i 
förbifarten att någon slarvig tjänsteflicka slängt gamla 
kläder därnere och beskriver plaggen. Han tar upp den 
underliga glasögonen och snurrar dem på dess remm 
kring fingret. Om rollpersonerna nappar åt sig dem eller 
ber att få dem rycker han bara på axlarna låter han dem ta 
den till synes värdelösa tingesten. Skulle motorskallarna 
benämna det som bevismaterial fnyser de båda unisont 
och skratter åt sådant trams. Det de har funnit är ett par 
sonarglasögon (PÅL 67) och de användes av nattens 
okände smygare.  
 
Frukost i det grönaFrukost i det grönaFrukost i det grönaFrukost i det gröna    
Någon gång runt tio snåret på förmiddagen proklamerar 
Rebeus att man skall försöka förtränga gårdagskvällens 
förargerligheter för åtminstone en liten stund och har 
därför anordnat en sen frukost för gästerna ute på gården. 
Invid godsets krocketfält (LÄGG TILL PÅ KARTAN) dukas 
ett långbord upp övertäckta med vita blommulsdukar och 
fat med allehanda mat bärs fram; förutom olika brödsorter 
finns där kokt linvedsrafid med knapriga spirstänglar, 
griljerad ulkbringa med hällgrillad pärkaka och en del kalla 
rester från gårdagens glömda middag. För motorskallarna 
är detta mat i överflöd, vana som de är vid enahanda och 
enkla ting som kan frambringas i Hultamarken. Då 
Pyrierna på aristokratiskt manér enbart petar i maten och 
försiktigt tar några tuggor av varje rätt kommer glufsande 
och tömda tallrikar från rollpersonernas sida än mer stärka 
deras syn på dem som okultiverade marodörer (se 
Härskaren & Ättlingen för överklassens matkultur). 
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Fileas och Tårkel kan förslagsvis inte infinna sig vid 
frukostbordet först utan dyka upp, smutsiga och svettiga 
men med triumferande leenden på sina läppar, en stund 
senare efter sitt irrande nere i vinkällarna. SL kan låta dem 
brodera ut diverse teorier om sina fynd, gärna med 
förvirrande konklusioner som involverar de närvarande 
aristokraterna, vilka de i sin tur kan komma att invända sig 
mot då de bygger på helt felaktiga grunder om vad de gjort 
eller befunnit sig. Dylikt sätter dock inga käppar i hjulet för 
herrarna Skarp och Frankelhane utan de fortsätter 
entusiastiskt på något annat spår istället.  

Som av en händelse så har spelarna alla konkreta bevis. 
Herrarna Frankelhane och Skarp bevis är betydligt 
ynkligare. Om spelarna eller någon av de andra gästerna 
manar dem till att berätta om sina framgångar så kan 
mästerdetektivernas ’kejsarens-nya-kläder-histrorier’ låta 
ungefär så här: 
• Och det var denna tråd av uklull som fick mig att 

förstå att förövaren var en mångarmad mutant – 
ingen annan mutant skulle klara av att göra en så 
avancerad knut. Detektiven pekar förjust på en liten 
förhårdnad på tråden, knappt synlig för ögat. 

• Se på detta fragment av det bekännelsebrev som 
gärningsmannen tänkt skriva på brottsplatsen innan 
han blev bortskrämd – detektiven håller upp en 
mycket liten papperslapp. 

• Se på denna avgjutning jag låtit min butler göra av 
den söndertrampade krälis som hittades 36 meter 
från brottsplatsen. En liten klump blålera hålls upp för 
beskådande av en rodnande butler 

• Förklara för mig varför den Pyriska flaggan var vikt på 
detta kätterska vis! En perfekt vikt flagga vissa upp för 
de nollställda frukostgästerna. Med allvarlig blick 
konsterar detektiven att – Någon vill oss och 
samfundet illa!  

• Denna bukett blå blommor funnet på ett ställe jag inte 
kan avslöja bevisar att mutanten som stulit 
halsbandet är färgblind. Hur vet du det undrar kanske 
vän av ordning? Se här hur en röd blomma letat sig in. 
Detektiven skakar triumfatoriskt blomstret mot 
frukostgästerna.  

 
De skrala bevisen lämnar frukostgästerna stumma och 
båda detektiverna anser sig stolt ha vunnit duellen.  
Som annan underhålling under frukosten börjar 
aristokraterna fråga ut de vilda motorskallarna, om de nu 
är närvarande. Deras frågor är mer eller mindre naiva och 
illa dolt föraktfulla och gästerna skrattar hånfullt bakom 
servetterna när de försöker överträffa varandra i sina att 
försöka göra bort motorkultisterna. Rebeus gör några 
tafatta försök till att försvara motorskallarna men gästerna 
lyssnar föga till honom. Exempel på frågor som kan ställas 
till rollpersonerna är: 
 
• Är det sant att ni äter upp era fiender när ni förintat 

dem? 

• Finns det motorskallekvinnor (en förolämpning) 
• Hittar ni alla fordon eller bygger ni dom själva? 
• Vad äter ni till vardags 
• Hur fungerar en motor. 
• Varför använder ni inte Pansárer och fålar som 

civiliserat folk. 
• Hur påverkar bullret och stanken från fordonen er? 

etc. 
 
Efter någon timme till bords och när kaffet och kanske en 
förmiddagskonjack har fått svalka struparna efter maten så 
reser sig Rebeus upp och tackar för sig, vilket blir en tydlig 
signal till de övriga gästerna att lämna bordet.  
 
Utomäktenskapligt smussel Utomäktenskapligt smussel Utomäktenskapligt smussel Utomäktenskapligt smussel     
Imponerad av den i hennes ögon våghalsige men 
kallsinnige detektiven Fileas blir Filomena alltmer betagen i 
honom. De har tidigare flörtat när de stött på varandra i 
Hindenburg men nu tar de chansen att gå ett steg längre. 
De båda drar sig undan till en av lagerlokalerna på godset 
men upptäcks när de slinker in utav druvklotknegaren 
Kluve. Denne ser inte vem det är utan enbart att två 
personer som ivrigt spanar sig omkring innan smiter in 
där. Då lagerlokalerna inte innehåller något av intresse och 
ingen av de anställda eller aristokraterna brukar ha någon 
anledning att gå dit blir han misstänksam men efter de 
senaste dagarnas händelser är han för upprymd och 
skrajsen för att våga undersöka det själv. När 
motorskallarna råkar vara de som stöter på honom först, 
han är egentligen på väg för att leta upp någon av vakterna, 
berättar han för dem vad han sett.  

Går rollpersonerna ned till lagerlokalen, och de håller sig 
någorlunda tysta, kan de höra ljud komma från bakom en 
hög packlårar i ena änden av byggnaden. Smyger de sig 
fram kan de finna Fileas ömt omfamnande Filomena, 
viskandes söta små ord i hennes öra. De två tar ett 
förskrämt steg tillbaka om motorskallarna lyckas överraska 
dem och blir pionröda av skam. Om motormarodörerna 
för en massa oväsen kommer de kura ihop tysta och 
hoppas att de inte skall upptäcka dem.  De två försöker 
först lamt ursäkta sig men börjar sedan enträget be 
motorskallarna att hålla tyst om det hela. Ett utmärkt 
tillfälle för rollpersonerna att pressa dem på en del 
ytterligare uppgifter om så skulle önskas. SL kan ta tillfället 
i akt och låta Filomena hävda att  peka ut något tydligt 
gällande en annan person för rollpersonerna alternativt få 
dem att förlora intresset för möjligheten att Filomena eller 
Fileas är skurkarna.  
 
Julius Piccolins receptsnokandeJulius Piccolins receptsnokandeJulius Piccolins receptsnokandeJulius Piccolins receptsnokande    
Rollpersonerna kan, om de befinner sig inne på godset, 
upptäcka hur någon under dagen verkar rota runt i ett av 
rummen på övervåningen på godset. Underliga ljud, 
muttranden och smällar från när något klumpigt tappas i 
backen kan höras. Rör de sig ditåt finner de Rebeus 
arbetsrum och med näsan djupt begravd i ett arkivskåp 
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står Julius. Han vänder runt när rollpersonerna kliver in, får 
något aggressivt och desperat i blicken och kastar sig 
sedan ut genom en angränsande dörr. Julius flykt lär inte 
bli långvarig och när motorskallarna får fatt i dem, om nu 
inte rollpersonerna underlåter att jaga efter, börjar han ösa 
glåpord över dem och säger åt dem att hålla sig borta från 
hans affärer. Hans ilska bleknar dock om rollpersonerna 
sätter hårt mot hårt och berättar att han är ute efter ett 
recept på tokjos som Rebeus har i sin ägo men som den 
gamle knarren envist vägrar överlämna eller sälja till sin 
blivande svärson. Rebeus har berättat att receptet skall 
härstamma från de gamlas tid och vore värt en 
förmögenhet. Han ber dem att uppvisa diskretion i frågan, 
han menar på att de ju inte har några skäl till att så split 
mellan honom och Rebeus. Kräver rollpersonrna honom 
på krediter är det något han kommer att tillmötesgå men 
givetvis kan han, precis som gällande det utomäkten-
skapliga smusslet, peka ut någon för dem som skyldig och 
på så sätt låta rollpersonerna gillra en fälla för denne 
alternativt ge dem chansen att direkt agera mot en person 
om de så önskar.  
 
Hämndlysten HummelkungHämndlysten HummelkungHämndlysten HummelkungHämndlysten Hummelkung    
"Hummelkung!" Ropet ekar över gårdsplanen och 
druvklotsknegaren Kluve kommer rusande, skrikandes vilt 
och hysteriskt. Bakom honom, långt ute över druvklotfältet, 
ses den uppsvällda pälsklädda kroppen hos en 
hummelkung i ilsken hast sväva flyga fram och åter. 
Paniken blir fullständig när aristokraterna börjar skräna ut 
sin skräck och godsets gäster och invånare försöker finna 
en trygg plats inomhus att gömma sig på, undan från 
bestens fasansfulla uppenbarelse och ångestframkallande 
hummelsurr.  

Besten som sakta närmar sig Kröökehus har blivit 
uppjagad från sin håla av några oförsiktiga gumseodlare 
och har förvirrat sig in över slättmarkerna och godset har 
hamnat i vägen för dess erratiska färd. Hummelkungen 
kommer att hålla sig kvar ute på druvklotsfälten och kring 
godset i runt 1T4 timmar innan det surrar vidare. Dess 
hummelsurr kommer under den här tiden få de flesta av 
personerna på godset att må riktigt dåligt och vakten 
Gringo blir helt vansinnig av ljudet och de andra vakterna 
tvingas binda honom till både händer och fötter för att han 
inte skall kasta sig över någon. Väljer rollpersonerna att 
gömma sig för hummelkungen likväl kommer de vara 
hindrade i sina undersökningar under timmarna som 
hummelkungen är i trakten på grund av dess hummelsurr. 
Den självklara lösningen för de hårdföra motorskallarna 
torde ju dock vara att attackera besten. Då den initialt 
håller sig ute på druvklotsfälten ges rollpersonerna en 
chans att ta sina fordon med sig i en attack mot den 
zonflygfät. 

Hummelkungen är en skrämmande uppenbarelse men 
för den med ett vaket öga och som är bekant med pyris 
zonbestar så är det tydligt att det inte är en fullvuxen 
hummelkung utan en relativt ung sådan. Bakkroppen har 

ännu inte det fullvuxna monstrets djupt mörka färger utan 
tonerna är fortfarande framförallt i brunt och gult och trots 
sin imponerande storlek på nära 2,5m över dess sfäriska 
bakkropp så är den mindre än ett fullvuxen exemplar. Det 
kommer att göra ett försök att ramma rollpersonerna när 
de närmar sig men därefter kommer det i huvudsak 
försöka bita eller använda sin giftgadd. SL kan låta några av 
godsets vakter komma rollpersonerna till undsättning om 
det börjar gå illa för dem i en eventuell strid.  
 

Ung hummelkung 

SB:SB:SB:SB:    2T6    KP:KP:KP:KP:    44    TT:TT:TT:TT:    22    IB:IB:IB:IB:    4    FF:FF:FF:FF:    8,0    m/SR genom luften    

Rustning: Rustning: Rustning: Rustning: Tjocka borst ABS 2 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Ljudattack 7 Auto Se nedan - - 

Bett 12 40% 2T8 - - 

Giftgadd 5 28% 1T10+gift* - - 

Rammning 4 28% 3T6 - - 

* Paralyserat i 1T10 SR om offret inte övervinner giftets TOX 6 

 
HummelkungHummelkungHummelkungHummelkung    

(Följande text är ett förkortat utdrag av varelsen Hummelkung. För en 
fullständig beskrivning se Zonernas Zoologi.) 

Den massiva hummelkungen är en av Pyrisamfundets allra mest 
harmoniska existenser. I det fria naturtillståndet är denna mytomspunna 
best en saktmodig och oförskämt obekymrad livsnjutare; en 
världsfrånvänd lätting vars tillvaro domineras av håning, både insamling, 
lagring och förtäring. Men i trängda lägen förvandlas den till en 
utomordentligt farlig och aggressiv fiende. Den enda pyriska livsformen 
som i termer av raseri skulle kunna jämföras med en hotad hummelkung 
är dypölarnas morasitflockar, vilket förklarar den korta medellivslängden 
bland håningkrämarnas hårdhudade fotfolk. 

Det är framförallt på grund av sin vikt som hummelkungen är så farlig i 
strid. Visserligen är besten långsam i rörelserna, men detta kompenseras 
av dess väldighet, vilket gör attackerna svåra att undvika i närstrid. Och 
att rammas av en uppbrusad hummelkung kan jämföras med ekoxens 
tjurrusningar – offret har sällan några hela ben kvar i kroppen. Därtill 
försvåras striden av det mäktiga surrande som genereras av 
hummelvingarna; ett tungmolande missljud som sätter inälvorna i 
rörelse hos hummelkungens fiender och gör deras sinnen veka av olust. 

Hummelkungen växter både på längden och bredden. Den blir ungefär 3 
meter i diameter, varför den typiska hummelkungen ter sig som ett 
flygande klot. Denna sfäriska kroppshydda, som är övertäckt av grova 
borst i svart, gult och brunt, uppbärs av ett tunt och osannolikt 
underdimensionerat vingpar. Sex likaledes tunna och 
underdimensionerade ben dinglar från kroppsklotets undersida. Också 
huvudet är oproportionerligt litet; en diminutiv knopp, helt klädd i päls. 
dominerat av en mandibelförsedd munöppning.  

KULINARISK KOMKULINARISK KOMKULINARISK KOMKULINARISK KOMMENTARMENTARMENTARMENTAR:::: I kejsardömets nordliga och västliga utkanter 
finns fri- och nybyggare som drygar ut jordbruket genom hummeljakt. 
Till skillnad från de hindenburgska håningsexpeditionerna präglas denna 
jakt av utmarkslivets stränga hushållningskrav, därför omvandlas allt 
stoff från hummelkulan till föda, inklusive hummelkungen. 
Hummelköttet är mycket sladdrigt, men det berikas av en stark 
håningssmak och används till olika former av färser och grytanrättningar. 
I övriga delar av Pyrisamfundet är det framförallt hummelhåningen som 
förlänat hummelkungen en kulinarisk status. 

REGLER:REGLER:REGLER:REGLER: Hummelkungens vingar genererar ett kraftfullt surrljud på 
mycket låg frekvens som skapar olust och oro hos alla varelser inom 15 
meter från ljudkällan. För att ta reda på effekten av hummelsurret slår SL 
2T10 mot det aktuella offrets VIL. Om offret lyckas är han eller hon 
visserligen irriterade av ljudet, men det blir inga handfasta konsekvenser. 
Ett misslyckande innebär dock att offret översköljs av en plötslig 
ångestattack. SL slår 1T6 för att avgöra graden av ångest. Vid 1-2 drabbas 
offret av en fysiskt förnimbar ångest som sätter sig i magen och ger  
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”Du vrider och vänder dig i det äckelmagade illamående men det  
eländiga hummelsurrandet kommer förfölja dig tills du  

nedkämpat den fömökade besten.” 
Tea Blauklimt, hindenburgsk håningskrämareTea Blauklimt, hindenburgsk håningskrämareTea Blauklimt, hindenburgsk håningskrämareTea Blauklimt, hindenburgsk håningskrämare    
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–25% på alla färdigheter i 2T4 SR; 3-4 innebär att offret ägnar 2T6 SR åt 
att hejdlöst rusa i motsatt riktning från hummelkungen; vid 5 drabbas 
offret av ett krampanfall och faller till marken i häftiga konvulsioner 
under 2T10 SR; 6 betyder att offret får homocidalt frispel och går till full 
attack mot närmaste varelse fram till dess att ljudkällan tystats eller 
avlägsnats. Ett annat mer konventionellt monstervapen är den giftgadd 
som sticker ut ur pälsen på hummelkungens bakdel. Om gadden går 
igenom eventuell rustning utsätts offret för en giftattack med TOX 6. 
Övervinner offret hummelgiftet händer ingenting men vid ett 
misslyckande blir offret paralyserat i 1T10 SR. 

EgenskaperEgenskaperEgenskaperEgenskaper    

STO:STO:STO:STO: 3T10+10/27 INT:INT:INT:INT: 1T6/4 SMI:SMI:SMI:SMI: 2T6/7 VIL:VIL:VIL:VIL: 1T6/4,  

KP:KP:KP:KP: 54 TT:TT:TT:TT: 27 SB:SB:SB:SB: +2T6 FF:FF:FF:FF: 8m/SR genom luften 

Pansar:Pansar:Pansar:Pansar: Tjocka borst ABS 2 

AttackerAttackerAttackerAttacker    INITINITINITINIT    %%%%    SkadaSkadaSkadaSkada    

Ljudattack 10 Automatisk Se ovan 

Bett 7 SMIx5 / 35% 1T6 

Giftgadd 8 SMIx7 / 49% 1T10+gift, se ovan 

Rammning 7 SMIx7 / 49% 3T6 

 
Den sDen sDen sDen som ramlar i kolkällarenom ramlar i kolkällarenom ramlar i kolkällarenom ramlar i kolkällaren    
Någon av personerna på godset har av okänd anledning 
sökt sig ned i källaren och trillar olyckligt nog ned i 
kolhögen som finns där. Nedsotad från topp till tå försöker 
personen smyga sig tillbaka till sitt rum utan att någon ser 
denne i detta penibla tillstånd. Olyckligt nog så väljer han 
eller hon att trippa fram till en dörr bakom vilka 
rollpersonerna står och när motorskallarna ser hur ett 
kolsvart huvud med lysande vita ögon plötsligt kikar fram 
ser rollpersonerna något som hämtat ur den mörkaste 
avgasgrund; en grinande raggargast med osunda 
utsöndringar svävandes (sot) runt dess spilloljesvarta 
kropp. SL kan enkelt utnyttja överraskningsmomenten och 
avkräva ett snabbt handlande av spelarna. Vad de nu än 
väljer att göra så är tanken att den person som nedsvärtad 
av kol råkar överraska motorskallarna skall reagera lika 
starkt själv av att råka på några vettvilliga marodörer och i 
sin panik, eller utsatt för en instinktiv rak höger möjligtvis 
från närmaste motorkultist, göra helt om och i hög fart 
stövla in lämpligt stort och kraftigt föremål. Resultatet blir 
en utslagen aristokrat på golvet framför rollpersonerna, 
vilka nu snabbt inser att gestalten inte är någon 
förfädersförgasare som kommit för att släpa dem till 
fordonskrossen. Rollpersonerna står nu inför dilemmat vad 
de skall göra med den avtuppade personen. Att bara lämna 
denne där går självfallet men för SL är en möjligt rolig scen 
att få rollpersonerna att försöka kånka iväg denne till sitt 
rum utan att låta några andra upptäcka dem. Det är ju lätt 
hänt att någon missförstår vad som skett och beskyller 
motorskallarna för det hela. Det ger även rollpersonerna 
chansen att genomsöka personen samt, om de beger sig 
dit, dennes rum också. Händelsen fungerar för alla 
personer även om den kanske får modifieras något för den 
kundvagnsbundne Mortea. 
 
Vichys intresse för motormarodörekipagenVichys intresse för motormarodörekipagenVichys intresse för motormarodörekipagenVichys intresse för motormarodörekipagen    
Rollpersonerna märker att Vichy Baddalino håller på att 
nyfiket spatsera runt och kika på deras fordon. Kommer de 
fram till henne börjar hon ställa många intresserade frågor 

kring hur fordonen fungerar, hur man underhåller dem 
osv. Vichy har kontakter med ett Göborgskt handelshus 
som handlar med forntidsmackapärer och hon är säker på 
att de kommer betala redigt med krediter för att få 
information om de märkliga motormarodörekipagen. Hon 
uppträder vänligt och öppet och flikar in samtidigt att hon 
hoppas motorskallarna får tag på den nesliga usling som 
tagit medaljongen. Får hon svar på en del frågor och inte 
blir bortkörd med en gång kommer hon häva ur sig att hon 
tycker att motormarodörerna skall hålla ett extra öga på 
både Gevalia och Julius, då hon inte är säker på att de har 
rent pärmjöl i påsen när det kommer till medaljongens 
försvinnande. Vichy tror den bittra och knarriga godsfrun 
kan vara beredd till vad som helst för att bli av med 
motorskallarna och Julius verkar alldeles för förtjust 
allehanda forntidstingestar och dessutom något impulvis, 
vilket i det här fallet kanske kan vara indicier nog.  
 

14:0014:0014:0014:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Det kritiska klockslaget börjar närma 
sig och både Fileas och Tårkels samt Rebeus desperation 
för att lösa det hela lyser allt tydigare igenom. Fortfarande 
kan sekvenser från scenen ovan användas men några 
ytterligare händelser nedan är tänkt att ge ytterligare idéer 
om var medaljongen kan befinna sig, i.e. det är någon som 
har den på sig. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: - 
 
Fileas och Tårkel går runt och förklarar att det är av yttersta 
vikt att man får rota igenom allas packning. Vilda protester 
hörs lite varstans ifrån men alla går med på det trots allt. 
De börjar någorlunda metodiskt gå igenom immarnas 
rum, under strikt övervakning i några fall från 
rumsinnehavaren, utan att finna någonting. 
Rollpersonerna får höra att genomsökningen varit fruktlös 
när klockan närmar sig tre halv fyra tiden då deras 
respektive butler berättar för de två herrarna att de inte 
funnit något som helst.  

Det är uppenbart att Fileas och Tårkel nu blir allt mer 
stressade och de andra gästerna börja också undra vad 
som nu skall ske. Rebeus vojar sig över att Vita Kåren skall 
anlända och hans oro smittar av sig på övriga i sällskapet. 
Man börjar även frukta, åtminstone de som gästar godset, 
att motorskallarna, vilka förvånat alla, troligen, med att 
vara mindre vilda och blodtörstiga än man väntat, skall 
göra något som lever upp till deras ökända rykte. Kan man 
inte ge dem medaljongen kanske de väljer att hämnas på 
godset och alla dess besökare.  
Immarna börjar därför komma smygande med små 
diskreta kommentarer åt motormarodörerna när de stöter 
på dem i syfte att bedyra att de inte haft något med det 
hela att göra. Några möjliga kommentarer är inkluderade 
nedan. 
 



 

 

 

28

Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Ber motorskallarna om att inte låta det som skett 
föra en skugga över deras affärer och goda grannsämja. 
Han säger att han önskat att han överlämnat medaljongen 
tidigare och att han lovar att ersätta dem på något sätt. 
Gevalia:  Med uppenbarlig stark inre konflikt över att 
behöva sänka sig så lågt tilltalar hon motorskallarna stelt 
men någorlunda vänligt och säger att om hon nu råkat 
vara lite, vad hon kallar burdus och pyriskt, i sina 
kommentarer om deras grannar i söder så hoppas hon att 
de inte tagit illa vid sig eller låter det på något sätt får dem 
att tro att hon varit involverad i vad som skett.  
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: Berättar nervöst för dem att de nog förstått att 
hon är förtjust i allsköns glitter och fornstensblänk men 
hoppas att de nu inte misstänker henne för några fula knep 
och zontyg bakom hennes faders rygg. 
Fileas:Fileas:Fileas:Fileas: Han klappar dem lugnande på axeln och säger att 
han nog har allt under kontroll. Skulle det nu gå så illa att 
man inte återfinner medaljongen skall han minsann se till 
att slår en lov förbi Schakara i Pirit för att se att den inte 
dyker upp där. Han förklarar att hans jakt efter sanningen 
inte stannar vid Kröökehus portar. 
Tårkel:Tårkel:Tårkel:Tårkel: Försöker lugna dem med att han minsann vet vad 
han gör och att han inte kan förstå hur någon kan vara så 
dumdristig så man vågar sig på att ta något som tillhör de 
ökänt farliga motorkultisterna från Hultamarken. 
Julius: Kommer med inställsamma kommentarer om att 
han kan förstå vikten av att hålla goda relationer med ett så 
stolt och mäktigt folk som motorskallarna. Har han 
upptäcks med att försöka roffa åt sig Rebeus tokjosrecept 
tidigare så säger han att de för mökens skulle inte får tro 
illa om honom bara för att han råkar ha en liten egenhet att 
bli för ivrig när det kommer till hans affärer. 
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Talandes i munnen på varandra och 
med långdragna hänvisningar till sina egna ätters storhet, 
gamla bekanta och annat försöker de föra fram att 
rollpersonerna inte skall tro de fula rykten som de lömska 
typerna bland tjänstefolket viskar, de är bara sura för att de 
inte delar utan jyckar och krediter till alla och en var i dricks 
likt nyrikt manufakturpatrask.  
Vichy:Vichy:Vichy:Vichy: Den som verkar minst oroad av de alla. Frågar om 
vad medaljongen egentligen är och påpekar att hon har fått 
en helt ny bild av motorkultisterna efter det här och att hon 
gärna skulle återse dem igen.  
 

16:00 16:00 16:00 16:00     
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Två oskyldiga stackare släpas fram av 
Fileas och Tårkel. Leder upp till att spelarna tvingas peka ut 
vem de tror är skyldig i nästa scen. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: - 
 
Både Fileas och Tårkel proklamerar att de har lyckats finna 
den skyldige, De blänger islket på varandra och börjar 
domdera om att den andre har fel. Man säger åt alla att 
samlas den nedre salongen och att de kommer häpna över 
deras skicklighet och slutledningsförmåga. När alla 

immarna är på plats, med deras respektive butler 
närvarande också, kommer Tårkel och Fileas instoplandes i 
salen med högt burna huvuden. Efter dem följer, slagen i 
provosoriska bojor av metallkedjor och ett gediget hänglås, 
en tragisk figur i trasiga paltor samt vakten Max-Max. 
 
Tårkels förklaringTårkels förklaringTårkels förklaringTårkels förklaring    
Den okände personen är den som Tårkel presenterar som 
skyldig; den stackars luffaren Skrot-Låbbe, en tragisk figur 
som är nog så välkänd i trakten men helt obekant för 
rollpersonerna. Mutanten Skrot-Låbbe lider svårt av lyten 
och det är inte första gången som han blivit beskylld för 
allsköns ovett på grund av hans märkliga uppträdande och 
skrämmande anlete. Tårkel menar att han genom sina 
skallaglotarkrafter (PSI mutationer) har lyckats förvrida 
huvudet på flertalet av godset tjänstefolk, kanske att någon 
av aristokraterna också, ovetandes om det, har varit i 
denna sinistra hågvrångares våld. Det sista säger han med 
lysande ögon och ett par av damerna i salongen flämtar 
häftigt efter andan medan någon av herrarna stöter ur sig 
ett barskt "Bah!". Enligt Tårkel så har Skrot-Låbbe tvingat 
sina offer att mot sin vilja stjäla medaljongen och sedan 
lämnat över den till honom. Han har helat tiden vandrat 
fram och åter framför den eländiga mutanten när han 
proklamerat detta, allt emedan den senare med dum och 
slö blick följt honom åt, och vilt viftat med händerna. Han 
trycker ut bröstet och med näsan hågt hållen säger han 
stolt att "Med ord tagna från den mästerliga Fridtjuv själv 
kan jag bara hävda att när man uteslutit allt det möjliga 
återstår bara de zonförmökade ondögnarna kvar." Därpå 
skall han bevisa sin riktighet genom att uppenbara 
medaljongen för dem. Han går fram till Skrot-Låbbe sliter 
åt sidan hans paltor över bröstet med ett triumferande 
"Aha!" men hans extatiska utrop förbyts till en hes gurgling 
när allt som blottas är mutanten knöliga bröstkorg. Han 
raffsar runt bland hans smutsiga paltor en stund medan 
Skrot-Låbbe dregglar och fnittrar. Uppgivet mumlar han 
någon ursäkt och lämnar sedan golvet åt Fileas, som med 
en föraktfull fnysning åt Tårkels förehavanden sätter upp 
ett lika storartad spektakel själv. 
 
Fileas förklaringFileas förklaringFileas förklaringFileas förklaring    
Fileas stoppar tankfullt sin pipa, börjar puffa på den och 
stirrar bistert alla i ögonen innan han tar till orda. Han 
börjar en lång monolog om hans egen briljans, svävar iväg 
i mystiska ledtrådar om olika snusjordssorter, fotspår, 
mystiska apparitioner i natten vilka brukar opyriska trick för 
att lura sanningssökande detektiver som han själv och en 
massa annat. Tillåt mig presentera den skyldige säger han 
sedan och säger något kort till sin butler. Denne skyndar ut 
ur rummet för att återvända någon halvminut senare. 
Fileas står hela tiden med ett förnöjt leende på sina läppar. 
Sällskapets väntan blir inte lång, en diskret knackning hörs 
och Fogis stiger in, bugar och säger att han var efterfrågad. 
Nu är det Fileas tur att med en lysten min exklamera sin 
triumf och kliver sedan raskt fram till den åldrande före 
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detta motorskallen. Han pekar anklagande mot Rebeus och 
säger att godsherren, ovetandes om det, har närt en 
trädigel vid sin barm. Mannen framför dem är ingen annan 
än den skymfaktige slynlymmeln Råklint Fäbuck, den över 
hela Pyri eftersöka gutiska storspionen, som under falska 
pretenser haft Kröökehus som sitt gömställe under många 
år. Fogis stirrar enbart fånigt på honom medan allt detta 
sägs samtidigt som aristokratdamerna häpet tar sig för 
bröstet och männen svär på grövsta överklassmanér. 
Fileas väser sedan fram att han vet att tre skvadroner 
gutiska snikarmördare härjar i trakten och är beredda att 
slå till mot godset när som. Allt detta för att ytterligare så 
split mellan Pyrier och motorskallar så att de två 
kombatanterna skall vara fullt upptagna med varandra när 
de gutiska styrkorna landstiger på Pyrisk mark. Han väntar 
ett ögonblick innan han dramatiskt avslutar det med ett 
"Låt mig visa kanaljens rätta anlete!". Med de orden tar 
han ett fast tag om Fogis kinder och drar allt han kan. 
Denne grymtar högt i pur förvåning och tjuter ytterligare 
när Fileas smått desperat börjar dra honom i håret. 
Kommentarer om "Bebaskat vad masken sitter fast" och 
liknande kan höras. Flämtande och svettig släpper han 
Fogis och säger att det kan vara så att han har förklätt sig 
genom att inte förklä sig men hans ursäkter avbryts av en 
högljudd harkling från Gevalia, som beordrar honom att 
sluta med tramsandet.  
 

17:0017:0017:0017:00    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Finalscenen. Den skyldige avslöjas och 
det blir till att tampas med denne i en häftig och effektfull 
slutfajt. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: - 
 
Efter de två uppvisningarna stönar Rebeus högt och vänder 
sig paniskt till rollpersonerna. Han säger skärrat till dem 
att Vita Kåren snart kommer vara på Kröökehus. Kan de 
inte föra något ljus över det som skett här på godset? 
Tiden har, enligt honom, kommit för att våga allt på ett 
kort. Det torde vara tydligt för rollpersonerna att de bör 
peka ut någon. Om nu spelarna tvekar kan Rebeus fråga 
dem än mer direkt om vem de tror har gjort det ögon 
alternativt att Fileas eller Tårkel, som inte låter sig nedslås 
av att ha blivit avslöjade, kan proklamera att då måste det 
vara någon i det här rummet för de har ju sökt igenom hela 
godset och allas tillhörigheter. Kanske alla skulle tömma 
sina fickor bara för att... Huvudsaken är att spelarna nu, på 
ett eller annat sätt, sätter fingret på någon som skyldig. 
Vem de än väljer kommer de att finna boven i dramat. 
De finns några olika alternativ till hur SL kan få till en 
actionavslutning på äventyret men oavsett vilken denne 
anser det lämpligt att spela så kommer först ett 
obligatoriskt moment finnas. 
 

”Obligatoriskt” moment”Obligatoriskt” moment”Obligatoriskt” moment”Obligatoriskt” moment    
När rollpersonerna har pekat ut vem som de tror är skyldig 
sker följande: oavsett em det en är vrålar att denne att de 
aldrig skall få fatt i personen och drar fram en repig och 
sprucken men förmodligen alltför väl fungerande pistol av 
forntida utseende (ett lyckat slag i Teknologi avslöjar att 
det är någon sorts energivapen alternativt ett lyckat slag i 
Energivapen med +50% (enbart om rollperson har 
färdigheten) visar att det är en laserpistol). Personen har 
vapnet riktat mot de andra i rummet och dess eventuella 
medhjälpare ställer sig snabbt vid personen sida och har 
även tagit upp en stor forntida pistol som rollpersonerna 
förvånas över att de inte kunnat se att denne har burit dolt 
på sig. De rör sig baklänges mot dörren i rummet och 
försöker peppa sig själva med smädande kommentarer om 
de andra närvarande. Om rollpersonerna börjar agera, 
trots att de har vapen riktade mot sig, kommer de illa 
kvickt (INIT +10 för deras motståndare) rycka åt sig en 
lämplig gisslan alternativt så gör de det precis innan de 
lämnar rummet. Den som blir tagen som gisslan är någon 
tjänsteflicka med söt uppsyn (till exempel Luggemor) eller 
någon annan som de har kommit på bättre fot med (Fogis, 
Vichy e.d.) som får dem att sätta efter i högsta fart. Skulle 
rollpersonerna försöka attackera skurken/skurkarna 
kommer de riskera livet på den som de har tagit som 
gisslan. Det blir upp till SL om denne vill låta 
skurken/skurkarna kallblodigt avrätta den de tagit fast för 
att låta det utmynna till en slutstrid direkt inne i godset.  

Om rollpersonerna låter skurken/skurkarna lämna 
rummet kommer de barrikadera dörren. Då salongen de 
befinner sig i är i den inre delen av godset, in mot kullen, 
är den enda vägen ut genom de två dubbeldörrarna 
alternativt att försöka klättra ut genom rökgången från den 
öppna spisen som finns i rummet. Rökgången är bred och 
rollpersoner med upp till STO 20 kan klämma sig igenom. 
Det krävs ett slag på Akrobatik för att lyckas klätta upp med 
hygglig fart. Det tar cirka tre minuter att klättra upp för den 
runt 10 meter djupa rökgången. Vid misslyckande på slaget 
i Akrobatik så tar det dubbelt så lång tid. Det är en 
dubbeldörr som öppnas utåt och de sticker det 
ceremoniella åhljägarspjut i bastant skäggek som står 
utanför genom de två halvcirkelformade dörrhandtagen 
och låser effektivt personerna inne. Spjutet har KP 40 och 
varje häftig rusning/tackling mot dörren ger skadebonus 
plus STO/4 i skada på den improviserade bommen. En 
attack per SR kan göras. Oavsett hur de tar sig ut (dörren 
lär vara snabbaste vägen i slutändan) så kommer 
skurken/skurkarna ha hunnit få ett hyggligt försprång, 
tillräckligt för att de och deras gisslan skall hinna ta sig ned 
till den byggnad där destillatorn står och svartvinet 
tillverkas (slutfajt 1) eller för att stjäla ett av 
motorskallarnas fordon (slutfajt 2). 
 
Slutfajt 1Slutfajt 1Slutfajt 1Slutfajt 1    
En klassisk actionavslutning i en fabriksbyggnad, 
bestående av en enorm sal fylld med stora kopparkärl, 
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enorma vajrar och kugghjul samt stora 
söndermalningsmaskiner för druvklot och de vegetabilier 
som behöver tuggas sönder för etanolbrännandet. En 
mängd roliga tingestar att klänga runt på med andra ord 
och använda som provosoriska vapen eller skydd. 
Skurken/skurkarna och deras gisslan lägger sig i bakhåll, 
dyker upp på oväntade ställen och kan skymtas långt borta 
i det skumma ljuset i lokalen. 

Tanken är att SL till skall fullo utnyttja alla de effekter 
som så ofta återfinns i hollywoodfilmer avslutningsfajter. 
Deras motståndare ragglar iväg eller faller ihop dödligt 
sårad och dess gisslan rusar fram mot sina räddare men 
när rollpersonerna föst henne åt sidan så har skurken 
släpat sig iväg för att fortsätta fajten ett tag till, eller 
liknande. Stora maskinerier, kugghjul och annat finns där 
för att använda som vapen, smyga fram längs eller försöka 
undvika när de med mordisk regelbundenhet rör sig. 
 
Slutfajt 2Slutfajt 2Slutfajt 2Slutfajt 2    
Skurken/skurkarna med sin gisslan snor åt sig ett av de 
fordon som rollpersonerna kommit åkande med och det 
blir till att avsluta som det började; biljakt i vild fart! Ett 
lämpligt avslut för de rollpersoner som tände till på 
biljakten i början och verkar vilja ha mer av samma vara. 
Jakten går i långt högre tempo än den inledande 
actionscenen vilket gör hopp och bordningar långt mer 
vådliga och SL kan förstärka känslan ytterligare genom att 
hålla rollpersonerna under strikt tidspress i sitt agerande. 
Då förövaren eventuellt kan ha både en kumpan ombord 
likväl som gisslan, och de två första försöker skjuta mot 
rollpersonerna så gott det går, kommer kulor vina tätt runt 
dem samtidigt som de måste se upp själva så att de inte 
skadar gisslan. Att försöka få stopp på dem genom sluga 
manövrar, faroföraktande akrobatiska hopp till det andra 
fordonet och liknande är en möjlig väg för SL att ta. 

 

EpilogEpilogEpilogEpilog    
Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen:Syfte med scenen: Dags att lämna Kröökehus bakom sig 
men inte utan att spelarna får en chans att inför 
aristokraterna skryta och skrävla om sin egen förmåga på 
bästa motorskallemanér. 
Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL:Tips till SL: - 
 
Då rollpersonerna sitter med ett flertal ledtrådar samt ett 
antal olika bevisföremål kan SL ge dem chansen att på 
klassiskt deckarmanér, men i motorkultiststöpning, 
förklara för de övriga deltagarna i det som skett hur de nu i 
Mökens dar kunnat klura ut det hela. När rollpersonerna 
skall till att lämna godset bakom sig och står nere vid sina 
motorskallefordon dyker både godsets gäster upp samt alla 
de som är anställda på Kröökehus. Just innan fordonen 
startas upp ropar Rebeus åt dem att vänta och ber dem 
berätta sin historia. SL kan låta spelarna agera ut fritt den 
version som de önskar att aristokraterna skall bära med sig 
efteråt gällande vad som skett. De kan sålunda fabulera 
fritt och dra till med allsköns förunderligheter om så 
önskas, gärna stöpt i sin motorskalleanda.  

När deras oreringar kring sin egen förträfflighet är slut 
kan alla ser hur, mot den nu sjunkande blodröda solen, ett 
dammoln skymtas vid horisonten. Det är Vita Kåren som 
närmar sig. Raskt revvas fordonen och portarna öppnas för 
motorskallarna. De får skyndsamma instruktioner från 
Rebeus hur de i skydda av en sänka kan ta sig bort från 
godset och inte allt för långt efter de har försvunnit ur 
synhåll från Kröökehus kommer Vita Kårens mannar 
insprängande på gårdsplanen. 
 
 
 

7. KRÖÖKEHUS  
Platsen beskrivs i tre olika delar; det område som omger 
godset innanför murarna, godset i sig och vinkällaren 
under godset. Manufakturbyggnaden som en av 
slutstriderna utspelar sig i finns noggrannare beskriven 
också. Ytterligare text om Kröökehus och området runt 
omkring står att finna i inledningen på sidan xx. 
 
Det muromgärdade områdetDet muromgärdade områdetDet muromgärdade områdetDet muromgärdade området    

1. 1. 1. 1. PortenPortenPortenPorten. En bastant skäggeksport förstärkt med skrotdelar och full med 

vassa piggar i metall på utsidan. Den sitter i ett porthus som är nära fem 

meter högt och tillåter eventuella försvarare att skjuta ned på personer som 

skulle stå framme vid porten. 

2. 2. 2. 2. MurMurMurMur. En över fyra meter hög mur. Det understa tre metrarna är liksom 

huset i vitrappat tegel och nära en meter i tjocklek och ovanpå detta har 

grova träpålar på nära en och en halv meters höjd satts i ytterkanten av 

tegelmuren för att bilda ett skyddande värn för godsets försvarare. 

Träpålarna har spetsade toppar och yttersidan har täckts av ett tager 

solbränd lera för att skydda mot eldprojektiler. Muren löper i en vid båge 

runt godset och är vid sin lägsta punkt nedanför det stora bostadshuset. 

Det skyddade området är nära 300 gånger 300 meter stort. 

 

3. 3. 3. 3. GodsGodsGodsGods. Ett suteränghus byggt i trappstegsformation med ett flertal stora 

terasser. Uppfört i vitrappat tegel och byggt i tre våningar. Teraserna är till 

hälften övertäckta av tak av vävt stäppgräs. Taket på byggnande är lätt 

sluttande och gjort av gnistrande stenplattor från regnbågsslätten.  

 

4. 4. 4. 4. Tomt husTomt husTomt husTomt hus. Ett litet och numera oanvänt bostadshus i vitrappat tegel. 

Fönsterluckor är stängda för fönstren och det är helt tomt inne i byggnaden. 

Huset är i vitrappat tegel. 

 

5. 5. 5. 5. TjänarbostadTjänarbostadTjänarbostadTjänarbostad. Ett enkelt hus indelat i många mindre rum. Var och en ur 

tjänstefolket har ett eget rum innehållande enkelt möblemang. Ett 
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gemensamt utrymme med en öppen spis finns på nedervåningen. Huset är 

i två våningar och på det platta taket finns en stor takterass.  

 

6. 6. 6. 6. DjurstallarDjurstallarDjurstallarDjurstallar. Ett stort hus, nära fem meter högt och med en övervåning 

där foderbalar står staplade åt djuren. På nedervåningen återfinner man 

några ulkar, kutbockar, fålar och etterdoggar. Huset är byggt i vitrappad 

tegel och har ett sluttande tak med enkla skifferplattor. 

 

7. 7. 7. 7. Manufakturbyggnad för svartvin och etanolManufakturbyggnad för svartvin och etanolManufakturbyggnad för svartvin och etanolManufakturbyggnad för svartvin och etanol. Här sker alternativ 1 

gällande slutfajt. En enorm byggnad i vitrappad tegel. På det platta taket i 

huvudbyggnaden, vilken är nära sex meter hög, finns det en övervåning 

byggd som ett mindre hus ovanpå det stora. Då en del av det egenändigt 

konstruerade maskineriet har tenderat att byggas på höjden har 

överbyggnaden varit nödvändig.  

 

8. 8. 8. 8. VäderkvarnarVäderkvarnarVäderkvarnarVäderkvarnar. Två tingestar byggd på fyra bastanta stoplar vardera i 

metallskrot. Kvarnas tre blad är i något okänt metall liknande material. De 

ger vridmoment åt en arms som löper ned i en vitputsad byggnad vid foten 

av kvarnen. Från dessa två byggnader löper kättingar in till 

manufakturbyggnaden och driver allehanda maskiner där. En knirkande och 

gnällande ljud hörs hela tiden från kvarnarna och det rasslar dovt när 

kättingarna dras framåt i en evig rörelse. 

 

9. 9. 9. 9. FörrådshusFörrådshusFörrådshusFörrådshus. Två låga och fyrkantiga vitrappade hus med platt tak. De är 

fyllda med dammiga lådor och tunnor samt allehanda redskap. Här finns 

inget av vidare intresse. 

 

10. 10. 10. 10. Extrabostad för säsongsarbetareExtrabostad för säsongsarbetareExtrabostad för säsongsarbetareExtrabostad för säsongsarbetare. Ekar tomt nu. Ett trettiotal britsar är 

satta tre i höjden i rangliga sängar. Några enkla grovsnickrade kistor i trä 

med grova och olåsta järnlås står här också. Det är dammigt och uppenbart 

att det är flera månader sedan någon bodde här. 

 

11. 11. 11. 11. BrunnBrunnBrunnBrunn. Godsets stora brunn. 

 

12. 12. 12. 12. KrocketplanenKrocketplanenKrocketplanenKrocketplanen. Kröökehus egen krocketplan, ve den som förespårkar en 

omgång smack-krocket! 

 

13A13A13A13A----D. Ingångar till vinkällarna under godset och in i kullen bakomD. Ingångar till vinkällarna under godset och in i kullen bakomD. Ingångar till vinkällarna under godset och in i kullen bakomD. Ingångar till vinkällarna under godset och in i kullen bakom. 

Ingång Där gömd bakom det tomma huset (4) och även om ingången inte 

är hemlig så är den inte väl synlig och att direkt kunna finna den kräver att 

man är bekant med området. 

 
GodseGodseGodseGodsetttt    

AllmäntAllmäntAllmäntAllmänt. Godset har nära meter tjocka väggar i tegel och sten som är 

vitrappade utanpå och enkelt vita eller målade i diskreta färger inuti. Det är 

högt i tak, mellan fyra och fem meter på de flesta ställen och taken är i 

flertalet salar och korridorer i vackert utsirat mörkt trä. Förutom de stora 

trapporna upp så finns det ett flertal smala trappor som används framförallt 

av tjänstefolket. De fönster som finns är smala och höga och satta med 

tjockt pyriskt glas eller har bara fönsterluckor som kan dras för.  

 

Våningsplan 1Våningsplan 1Våningsplan 1Våningsplan 1. Här finns stora ingången till Kröökehus samt en bred rund 

sal i mitten av gods har trappor på vardera sidan vilka snirklar sig runt och 

går upp till de två våningarna ovanför. På typiskt sydpyriskt maner skall man 

gå upp för den ena och ned för den andra, allt enligt arkaiska symboler 

vackert graverade vid trappans fot och topp. På den här våningen finns ett 

par nedgångar till vinkällarna, flertalet av de utrymmen som nyttjas av 

tjänstefolket såsom kök etc. samt en del förvaringsutrymmen. Några 

gästrum finns här också. 

 

Våningsplan 2Våningsplan 2Våningsplan 2Våningsplan 2. Här återfinner man bland annat den stora matsalen, 

mackarpärsamlarrumnet samt några gästrum, stora salongen och flera 

sällskapsrum. Tre separata stora terrasser går att nå härifrån.  

 

Våningsplan 3Våningsplan 3Våningsplan 3Våningsplan 3. På översta våningen har familjen Underkröök sina sovrum, 

Rebeus har sitt kontor här samt ett par gemensamma utrymmen. Den här 

delen har man inga gästutrymmen och man väntar sig heller inte att 

besökande på godset skall ha så pass dåliga manér att de rör sig upp hit. 

 
VinkällarnaVinkällarnaVinkällarnaVinkällarna    

Ett vitt utbrett nät av breda valvgångar, stora rum och branta trappor där 

ätten Underkröök i generationer har lagrat vin samt flytt ned under oroliga 

tider. Doften av jord blandas med den tunga lukten av svartvin och olika 

träslag i de tunnor i vilka vinet vilar. Det är svalt här nere och allt som oftast 

mycket högt i tak, nära tre till fyra meter. En del av gångarna har förstärkta 

delar av tjocka plankor medan åter andra har bränt tegel lagt som golv. I de 

rum som ligger närmast till manufakturbyggnaden finns mer än manshöga 

tunnor i vilka vin lagras samt en del rum där oräknerligt antal flaskor vilar i 

ställ som går ända upp till taket och man behöver höga stegar för att nå. 

Vissa årgångar, vilka lagrats under tiotals år eller till och med generationer, 

finns bakom låsta och bastanta gallerdörrar för att långfingrade personer 

skall hållas borta.  

 
ManufakturbyggnadenManufakturbyggnadenManufakturbyggnadenManufakturbyggnaden    

Under ett och samma tak fyllt med traverser, bjälkar och  rör står stora kar 

med mekaniska träarmar, taljor, rep och kedjor fästa uppå. Här pressas 

druvkloten och vätskan rinner i trassliga rörvindlingar ner i fikonformade, 

manshöga kopparkittlar. Byggnaden bär prägel av av jäst och förmultnande 

fruktkroppar på ett syrligt och stickande vis.  De trassliga fruktpressarnas 

och de sammankopplade kopparkittlarnas täta densitet konstateras bjärt av 

de breda vägliknande mellanrum som skapats mellan de mekaniska 

härvorna – uppenbart för att man skall kunna komma in med vagnar och 

kärror fyllda med mogna druvklot.  
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PERSONGALLERI  
Var och en av de immare som befinner sig på Kröökehus är 
en potentiell bov i dramat. Till varje person anges ett 
möjligt motiv till att de vill stjäla medaljongen. SL får 
sedan försöka följa eller gå emot de misstankar som 
spelarna har och välja mellan beteenden hos personerna 
som kan indikera deras skuld eller ej i det hela. Till var och 
en av de SLP som är IMM som finns med i äventyret anges 
möjliga vittnesmål och/eller ledtrådar som kan peka ut 
dem som skyldiga eller ej. Till sist anges möjliga 
kommentarer de kan ge gällande de andra immarna och 
deras möjliga inblandning i stölden av medaljongen. De 
som är lämpligast att undvika som skyldiga är Rebeus, 
Fileas, Tårkel och Vichy då deras anledningar är mer 
otydliga och långt färre ledtrådar eller vittnesmål mot dem 
finns.  

SL har en svår roll i att anpassa en del av de utsagor 
som kan komma efter de misstankar som rollpersonerna 
verkar ha. Flertalet av dem är generella, framförallt de som 
de anställda på godset alla kan vittna om då det i stor grad 
rör de bekanta immarnas personlighet. Andra, mer 
specifika uttalanden, är tänkta att enbart komma om SL 
tydligt vill guida rollpersonerna åt endera hållet gällande 
sina dubier om någon persons inbladning eller ej i stölden. 
De SLP som är tjänstefolk åt de gästande immarna Fileas 
och Tårkel har inte några "gemensamma" utsagor då de 
har mindre vana av att vara på godset medan Julius butler 
Walfrid har varit på godset vid ett flertal tillfällen och tagit 
del av det skvaller och de rykten som florerar bland godsets 
tjänstefolk och sålunda kan ge samma allmäna vittnesmål 
som de anställda vid godset. 
 

Kröökehusfolks och Julius butlers utsagorKröökehusfolks och Julius butlers utsagorKröökehusfolks och Julius butlers utsagorKröökehusfolks och Julius butlers utsagor    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Han värnar högt om relationen med 
motormarodörerna och önskar för allt i världen inte att 
något skall hända som bryter handeln och freden dem 
emellan. Är Rebeus oskyldig påpekar de att han verkar vara 
beredd att göra än större ansträngningar för att hålla uppe 
en fredlig handelskontakt med motorkultisterna. Självfallet 
hittar han väl i vinkällarna. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia:  Hon ogillar livet på godset och talar ideligen om 
ett möjligt liv i Hindenburg. Hon bryr sig föga om makens 
affärer även om hon är nog så insatt i mängden krediter 
som skall vara tillgängliga (hävdar skvallret i alla fall). Att 
Gevalia avskyr motormarodörer är heltklart och att hon 
mycket gärna skulle se att makens opyriska umgänge 
upphörde å det snaraste. Hon hittar väl i vinkällarna, tror 
man, och är en hängiven kejsarspelare. 

Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: En utseende fixerad ung dam som evigt tjatat 
om nya och dyrbara tingestar att drapera sig i. Hon är 
mäkta förtjust i fornfynd med gnisterstenar och plastics 
och har vid flera tillfällen, när några ur tjänstefolket varit 
närvarande, beklagat sig över att Rebeus är så enerverande 
nekande till att låna henne saker ur sin samling så att hon 
kan göra ett bättre intryck bland societen i Hindenburg. 
Efter att ha lekt där som ung hittar hon utan och innan i 
vinkällarna. Det är allmänt känt att hon är förtjust i att 
spela kejsare. 
Fileas:Fileas:Fileas:Fileas: Aldrig varit på godset förut. 
Tårkel:Tårkel:Tårkel:Tårkel: Aldrig varit på godset förut. 
Julius:Julius:Julius:Julius: Har varit på godset förut och har varje gång 
spenderat mycket tid med att vandra nere i vinkällarna 
samt att hon vid ett flertal tillfällen har sett så och dreggla 
över de tingestar som Rebeus har liggande i 
mackapärsamlarrummet.  
Mortea och JulianMortea och JulianMortea och JulianMortea och Juliana:a:a:a: De har ett rykte om sig att stjäla som 
näbbkrabbor och när de har varit på godset tidigare så har 
man sett till att i största hemlighet plundra deras bagage 
på så mycket som möjligt av det som de har stoppat på 
sig. Både Rebeus och Gevalia skall vara helt ovetande om 
detta enligt vad skvallret bland tjänstefolket säger. Enligt 
tjänstefolket vet förmodligen Mortea och Juliana hur det 
ser ut i delar av vinkällarna och de ansätllda kan även 
berätta att båda gillar att spela kejsare. 
Vichy:Vichy:Vichy:Vichy: Aldrig varit på godset förut. 

Generella uttalanden från immarnaGenerella uttalanden från immarnaGenerella uttalanden från immarnaGenerella uttalanden från immarna    
Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare: Alla immarna kan intyga 
att det är första gången som Fileas, Tårkel och Vichy är på 
godset för första gången. De kan därutöver berätta att både 
Vichy och Tårkel har hitintills aldrig visat något intresse för 
kortspelet kejsare. 
 

Om SLP beskrivningarnaOm SLP beskrivningarnaOm SLP beskrivningarnaOm SLP beskrivningarna    
Persongalleridelen är indelad i två avsnitt, först en del som 
innehåller ”kort” med möjliga motiv, ledtrådar, vittnesmål 
och annat för immarnas samt för tjänstefolket olika 
utsagor som de kan ge gällande immarna. Gällande den 
potentialla bovens beteende så kan SL justera det efter vad 
spelarna har för misstankar för att antingen driva på dem i 
den riktningen eller ge dem ledtrådar som sätter dem på 
något annat spår. För mutanterna som beskrivs så finns 
istället med eventuella utsagor, förutom de generella, 
gällande de olika immarna. Indelningen av de olika SLP i 
”kort” är för att SL skall kunna kopiera upp dem, klippa ut 
och snabbt ha att bläddra emellan för olika uppslag istället 
för att behöva slå i ett häfte. 
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Rebeus UnderkröökRebeus UnderkröökRebeus UnderkröökRebeus Underkröök
Motiv:Motiv:Motiv:Motiv: Godsherren har kommit att ångra sitt hastiga 
beslut över att ge tillbaka halsbandet. Över åren har han 
kommit att bli mycket fäst vid sin vackra tingest och han 
har utvecklat ett tydligt fall av gollumkomplex. Han går nu 
och muttrar för sig själv till och från, ”pratandes” med 
hans barndoms gamla imaginära vän Regglum och sin 
kära ögonsten. Han är visserligen orolig för vad 
motorskallarna skall göra om de får reda på vad han gjort 
men längtan efter att få behålla medaljongen blev i 
slutändan för stor. Han bevakar svartsjukt sitt revir i det 
här tillståndet och när han på allvar känner sig hotad av 
motorskallarna tvekar han inte att agera kraftfullt.  
Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig: Han kan återfinnas 
argumenterandes för sig själv med olika röstlägen om 
huruvida det är rätt att låta motormarodörerna få ta vad 
som nog skall ses som hans medaljong. Den var ju ändå 
en present till honom. Han börjar saktliga under den andra 
dagen bli mer retsam och fråga motorskallarna om det inte 
är dags för dem att åka därifrån, det blir allt mer tydligt att 
han inte vill ha dem där. Frågor kring medaljongen 
avfärdar han med att de ordnar sig. "Regglum" tar med 
andra ord över mer och mer. 
Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig: Genuint oroad över vad som skall 
ske om inte motorskallarna får tillbaka medaljongen och 
försöker på bästa sätt övertyga dem om att han tror att 
Fileas och Tårkel kan få fast de skyldiga och om så inte 
skulle bli fallet så skall han på annat sätt göra allt han kan 
för att upprätthålla goda relationer med motorskallarna, 

något han allt tydligare bedyrar när slutet på andra dagen 
närmar sig. 
Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig: Krusealia och Luggemor kan 
berätta att de sett Rebeus bete sig underligt. När han trott 
att han varit ensam har han haft ett förvridet beteende där 
han verkar tala till en icke närvarande person och 
dessutom gestaltar denne genom att kura ihop sig, röra sig 
ryckigt och med underliga sväljande ljud tala om sin 
underbara medaljong. Även Fogis kan nämna hans udda 
beteende till och från och under eftermiddagen den andra 
dagen kan han självmant påpeka för dem hur märkligt 
Rebeus beter sig och att det är som om han inte längre 
värdesätter samarbetet med motorkultisterna. 
Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig: De flesta ur hushållet 
kan intyga att även om Rebeus verkar ha oroat sig över 
sina mellanhavanden med motormarodörerna har han 
ändå valt en väg som både är den bästa för honom och för 
de boende i trakten. De har svårt att tänka sig att han 
skulle göra något som riskerar att skada deras trots allt 
prekära relation med varandra, han verkar snarare vara 
beredd att gå än längre än tidigare för att upprätthålla en 
god relation med motorkultisterna. 
Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare: Han kan påpeka att Julius 
aldrig verkar ha åtrått medaljongen samt att denne 
egentligen aldrig har förståt sig på fornfynd; för honom är 
det bara något att imponera på andra med enligt 
godsherren och inte en förtjusning av tingeten i sgi som är 
det viktiga. 
 

 

Fogis MotåårblockFogis MotåårblockFogis MotåårblockFogis Motåårblock    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Står i djup tacksamhetsskuld till godsherren för 
att han hade modet att anställa en förvisad före detta 
motormarodör. Hans exemplariska beteende i kontakten 
med Delåårian har varit ytterligare bevis i Fogis ögon för 
Rebeus vishet och vänliga sinne. Är Rebeus den skyldige 
kan han påpeka att han till och från har betett sig udda, när 
han trott sig vara ensam har han talat för sig själv om sin 
underbara medaljong. Mot slutet på andra dagen påpekar 
Fogis självman att Rebeus blir allt märkligare och att han 
verkar bry sig föga om relationen med motormarodörerna. 
Innan middagen första kvällen hjälpte Fogis Rebeus att 
byta om och han var dessutom i rummet dessförinnan för 
att hämta en skjorta att stryka och då låg godsherren och 
sov på sin säng.  
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia: En kvinna vars sällskap han undviker in i det 
längsta. Verkar vara beredd att göra det mesta för att så 
split mellan Rebeus och motorkultisterna i syfte att tvinga 
maken att sälja godset så att de kan ta sig till Hindenburg 
istället, något som hon evigt tjatar om. Är Gevalia oskyldig 
så lägger han till att hon trots allt verkar böja sig för 
makens önskemål i slutändan då hon, gnäll och klagan till 

trots, tycker mycket om sin make. Fogis kan berätta att 
Gevalia brukar bära runt en kejsarkortlek lite varstans.  
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: En stackars korttänkt men vacker tös som inte 
verkar ha mer i skallen än glitter och grannlåt.  
Fileas:Fileas:Fileas:Fileas: En typiskt bortkommen Pyrisk överklassprätt. Han 
är åtminstone någorlunda stillsam av sig. 
Tårkel:Tårkel:Tårkel:Tårkel: Ytterligare ett exempel på det usla inom Pyris 
aristokrati. Domderande och otrevlig mot tjänstefolket. 
Julius:Julius:Julius:Julius: En opålitlig typ som verkar alltför förtjust i både att 
snoka runt nere i vinkällarna som att stirra på Rebeus 
mackapärsamling. Fogis misstänker Julius för att ligga 
bakom det hela och har lyckats snoka igenom hans rum 
utan att finna något. 
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Han är minsann bekant med 
damernas fula vana att lägga tassarna på allt löst av värde 
de kommer över. Då de gästat godset förr har han lärt sig 
att under förevändningen att hjälpa dem med bagaget 
plocka ur sådant som de stoppat på sig under vistelsen på 
Kröökehus. 
Vichy:Vichy:Vichy:Vichy: En suspekt individ som verkar snoka allt för mycket 
kring motormarodörer och deras vanor, sägner och fordon. 
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Gevalia Gevalia Gevalia Gevalia UnderkröökUnderkröökUnderkröökUnderkröök    
Motiv:Motiv:Motiv:Motiv: Frun i huset har under alla år skämts över makens 
opyriska beteende när det kommer till hans handhavanden 
med motorkultisterna men aldrig vågat konfrontera honom 
med det. Nu ser hon sin chans att så split mellan honom 
och motorskallarna, kosta vad det kosta vill. Hon tar hellre 
motormarodörernas mordiska räder än har vildarna under 
sitt tak en gång till. Hon önskar inget hellre än att se 
släkten skall stå för de sanna pyriska idealen vilja, stolthet 
och mannamod och tror att hon kan tvinga fram det 
genom att stjäla medaljongen. Dessutom, blossar 
stridigheter upp mellan dem igen så finns det ju en 
möjlighet att hennes make väljer att lämna denna 
zonröteförgätna plats och söker sig till mer civiliserade 
trakter, kanske till och med till hennes efterlängtade 
Hindenburg. Gevalia bär medaljongen nedstoppad på ett 
föga anständigt sätt vid sin barm.  
Beteende om skyldigBeteende om skyldigBeteende om skyldigBeteende om skyldig: Otrevlig i sin attityd och visar med 
all tydlighet att hon vill bli av med motorskallarna. 
Nedlåtande kommentarer fälls gärna till någon annan när 
hon är säker på att motorskallarna är i närheten och kan 
höra henne. Säger sådant som att hon skulle göra vad som 
helst för att bli av med det "träckmökade motorpatrasket" 
och liknande. 
Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig: Som om skyldig men 
motormarodörerna kan höra henne säga, suckandes, att 
hon tror att hennes gnäll, tjat och drömmar om ett liv i 
huvudstaden inte kommer att bli någonting med i 

slutändan då hon inte kan göra något mer än så för att 
övertyga honom. 
Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig: Någon av tjänsteflickorna, 
Luggemor eller Tilta, som ofta passar upp på Gevalia kan 
berätta att hon ofta pratar om att hon vill lämna södra Pyri 
för Hindenburg, om makens värdelösa feghet när det 
kommer till att handskas med motormarodörerna och 
liknande. De kan även säga att hon nämnt att hon nog vet 
vad hon skulle kunna göra för att än gång för alla få slut på 
de klart opyriska och kejsarfientliga kontakterna Rebeus 
har med motorskallepacket. Gevalia är, i motsats till sin 
make, förtjust i kortspelet kejsare och brukar till och från 
nedlåta sig till tjänstefolkets umgänge för att spela ett 
parti, vilket gör att alla vet att hon har tycke för spelet. 
Fogis och Haberman får ofta det tveksamma nöjet att sätta 
sig ned med godsfrun. De kan båda berätta att hon brukar 
bära med sig en kejsarlek lite varstans, om inte annat för 
att lägga patiens med. 
VittneVittneVittneVittnesmål/ledtrådar om oskyldig:smål/ledtrådar om oskyldig:smål/ledtrådar om oskyldig:smål/ledtrådar om oskyldig: Kolkällarincidenten, 
den vresige etanoldestillatören Tokbruun Bunner som kan 
påpeka att godsfrun, vilken han beundrar för att hon är en 
av de få som håller de äkta Pyriska idealen högt i ära på 
godset, visserligen önskar att motormarodörernas närvaro 
inte behövdes men att hon är en god maka och aldrig 
skulle göra något för att förstöra för sin make. Något dylikt 
kan han bara inte tro. 
Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare: Inget speciellt 
 

 
 

LuggemorLuggemorLuggemorLuggemor    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Något korthuggen och virrig men trevlig gammal 
man. Har aldrig varit närgången av sig. Börjar 
rollpersonerna tro att Rebeus är skyldig kan hon berätta att 
hon sett hur svartsjukt och förvridet han beter sig när 
medaljongen kommer på tal och att han i dessa stunder 
verkar värdera denna tingest långt mer än relationen med 
motorskallarna. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia:  Godsfrun är hon först rädd att uttala sig om. 
Med lite trugande kan hon dock berätta att Gevalia ofta 
pratar om att hon vill lämna södra Pyri för Hindenburg, att 
hon har med hårda ord omnämnt makens feghet när det 
kommer till att handskas med motorkultisterna och att hon 
även sagt att hon nog vet vad hon skulle kunna göra för att 
för en gångs skull få slut på de opyriska och kejserliga 
kontakterna Rebeus har med motormarodörerna. 
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: Nästan vänskaplig av sig mot Luggemor och 
brukar drömmande prata om att gästa Knasabaler iförda 
allsköns forntidsglitter och vackra klänningar. En 
drömmande flicka som aldrig skulle göra någon förnär. 

Fileas:Fileas:Fileas:Fileas: Rodnar djupt och säger med svag stämma att han 
ser stilig ut och verkar så väldigt beläst. Att han var en så 
modig privatsnok trodde hon aldrig. 
Tårkel:Tårkel:Tårkel:Tårkel: En otrevlig typ som minsann försökt nypa henne i 
baken och kommit med fula propåer. Skulle inte förvåna 
henne om han själv stoppat på sig medaljongen. 
Julius: Ytterligare en aristokrat som inte har vett att hålla 
sina händer i styr. Hon har sett honom snoka runt lite 
varstans på godset där han inte hör hemma och även hört 
Rebeus beklaga sig någon gång för Gevalia att Julius kräver 
något som Rebeus vägrar släppa ifrån sig. 
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Snarstuckna gamla damer som bara 
har hårda och elaka ord till övers. Stoppar ned bäddbaggar 
i sängen deras om de tror att de kan komma undan med 
det som hämnd. Har nog sett hur de stjäl än det ena eller 
det andra men Fogis har förstånd nog att smussla tillbaka 
det innan de hinner lämna godset. 
Har inget intressant att berätta om övriga på godset. 
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Filomena UnderkröökFilomena UnderkröökFilomena UnderkröökFilomena Underkröök    
Motiv:Motiv:Motiv:Motiv: Filomena har i många år önskat att själv få lägga 
fingrarna på det glittrande smycket då hon är övertygad om 
att hon äntligen skulle få en tingest värdig att visa upp för 
folket i Hindeburgs societet – ett smycke som visar att hon 
minsann är mer än bara någon enkel lantaristokrats dotter. 
Underkrööks kassa är långt ifrån så stinn som Schölds, 
Vattimos och andra högborna ätters och den 
praktbegeistrade tösen önskar med en febrig iver att få 
vara den som står i centrum för all uppmärksamhet vid en 
stor tillställning vid hovet, att inte bara skall vara en av de 
glåmiga eftersläntrarna som följer de mest eleganta 
hovfolket i hasorna. Hon fantiserar dystert om att alla ser 
henne som den sydpyriska donnan med den underliga 
dialekten - kvinnan som aldrig bär den dyra klänningen 
eller det spektakulära smycket. Hon har smycket 
undanstoppat i livet på sin klänning men räds inte en 
upptäckt. Hon är en viljestark ung dam och hyser ingen 
som helst ångest över vad hon gjort, trots den fara hon vet 
att hon kan utsätta sin familjs gods för om motorskallarna 
blir uppretade. 
Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig: Beklagar sig över sin ställning i 
Hindenburgs societetsliv så att motorskallarna kan höra 
det och att hon behöver bättre klänningar och allsköns 
annat såsom smycken och värdefulla forntidssaker att 
hänga i hemmet så att hon ges det bemötande hon tycker 
sig förtjäna.  

Beteende Beteende Beteende Beteende om oskyldig:om oskyldig:om oskyldig:om oskyldig: Samma som "om skyldig". 
Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig: Tjänsteflickan Tina-Tina minns 
bestämt att hon hört Filomena säga att "...hon önskar sig 
vara mer som de raffinierade damerna i hovet beströdda 
med allsköns glitter", att "Chi-Chi Bonner skall minsann ha 
haft en riktig gnisterplasticstingest med ljusflimmer på 
senaste knasabalen" och liknande. Alla de anställda på 
godset kan intyga att Filomena, liksom sin blivande make, 
uppskattar ett parti kejsare. Det händer titt som tätt att 
hon har en lek i fickan. De kan även berätta att hon 
säkerligen hittar väl nere i vinkällaren då hon, likt de andra 
av Underkrööks barn, lekt mycket därnere i unga dagar. 
Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig: Fogis kan berätta att 
även om Filomena är tokig i pråligheter och glitter så är 
flickan alldeles för velig och initiativlös av sig för att kunna 
göra något sådant.  
Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare: Hon kan berätta för 
rollpersonerna om skvaller i Hindenburg som säger att 
Fileas har stora spelskulder till någon skum gangster som 
han har svårt att finne medel till samt att Tårkel enligt 
rykten kurtiserar någon dubiös aktris och att han riskerar 
att förlora sitt månatliga underhåll om han fortsätter 
uppvaktandet. Båda har sålunda en anledning till att vilja 
komma över något värdefullt. 
 

 
 

TiltaTiltaTiltaTilta    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Tilta, som har sett Rebeus växa upp, beskriver 
honom fortfarande som en rultande ”gosing” och hon tror 
allt gott om honom. Hon tror fullt och fast på att hans 
affärer med motormarodörer kommer vara till allas bästa 
och kan för sitt liv inte tro att han skulle själv göra något 
för att sabotera det, allra minst genom en så neslig 
handling som en stöld.  
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia: Liksom Luggemor kan Tilta berätta om att Gevalia 
uppenbarligen vill lämna södra Pyri för Hindenburg, att 
hon tycker maken är feg och usel som har affärer med 
motorskallarna och att hon nämnt att hon vet något som 
skulle kunna få slut på det hela. Tilta pratar dock om 
Gevalia som den ”lilla tösen” och verkar inte dela de 
andras undernådiga och ogillande inställning till godsfrun 
och hon kommer hävda bestämt att Gevalia inte kan ha 
gjort dylikt. 
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: Tilta beklagar sig gärna ljudligt över Filomenas 
främmande Hindenburg later, att hon är för mager och 
bryr sig för mycket om grannlåt och zongnister. Tilta 

skakar bara på huvudet åt idéer om Filomenas inblandning 
av en stöld av medaljongen och menar att flickan må vara 
hur mökat prål och praktkär som helst men att hon aldrig 
skulle göra sin far något ont. 
Julius:Julius:Julius:Julius: Den gamla tjänstekvinnan har, sin vänliga 
inställning till de flesta hon möter till trots, inte mycket till 
övers för den nedlåtande svartvinshandlaren och hon 
skvallrar gärna om hans snokande i både vinkällaren och 
annorstädes på godset. Tilta menar på att det inte skulle 
förvåna henne om han gjort något. 
Mortea och JulianMortea och JulianMortea och JulianMortea och Juliana:a:a:a: De två gamla surkarten finns också 
med på Tiltas korta men bestämda lista över folk hon 
ogillar. Under åren har hon kommit att ett otal gånger 
komma på dem med att snatta en det ena eller det andra 
och hon kan inte förstå att Rebeus tillåter det att gästa 
godset. Hon påpekar kvickt att Mortea och Juliana 
säkerligen kan ligga bakom stölden av medaljongen. 
Har inget intressant att berätta om övriga på godset. 
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Fileas Frankelhane, 30 årFileas Frankelhane, 30 årFileas Frankelhane, 30 årFileas Frankelhane, 30 år    
Motiv:Motiv:Motiv:Motiv: Den månatliga summa krediter Fileas mottager 
från fadern lämnar honom visserligen med möjligheten att 
leva ett mycket bekvämt liv, men unge herr Frankelhane 
har alltid varit en man som gärna spenderar mycket tid vid 
påker- och kejsarborden i Hindenburg och med åren har 
hans insatser kommit att växa till vådligt stora summor i 
hans iver efter att öka spelets spänning. Hans föga 
tillräckliga skarpsinne och kunnighet om påkerns 
hemligheter har titt som tätt lämnat honom som en 
vemodig men god förlorare. Hans senaste insatsexcesser, 
allt för mycket piritsk konjack samt en otvetydigt usel hand 
lämnade honom rådvill och skräckslaget skuldsatt i klorna 
på den Hindenburgske gangstern Manfred Volvo, en 
sinister typ med ett rykte lika fult osande som vättaträsket. 
Summan han är skyldig överstiger vida de belopp en 
aristokratyngling med hederligt uppsåt kan göra av med 
och han vågar sålunda inte uppsöka sin bistert 
konservativa far för att be om krediterna. Fileas har redan 
haft ett par omskakande påhälsningar från Manfreds 
muterade råskinn, vars aggressiva förfrågningar om herr 
Volvos krediter lämnat honom skälvande såsom en 
Göborgs sladderkaka. Medaljongen har dykt upp som en 
utsända gåva och planen att stjäla den kom upp i ett nafs. 
Hans butler har involverats i hans plan och kommer att ha 
medaljongen i förvar om han åker fast. 
Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig: Kan involvera rollpersonerna i 
konversationer om olika hazardspel och förtälja dem om 
nöjet att genom dessa kämpa om krediter i vad han kallar 
en "skicklighetens och skarprättarviljans största 
utmaning". Han är i övrig lugn och artig men just när 
spelande kommer på tal så är det som om zonmaran 
sätter klorna i honom. Han kan nervöst säga något om att 
det lämnat honom i en viss prekär situation till och från 
och att inbjudan till Kröökehus kommer synnerligen 

lämpligt. Efter en sådan kommentar blir han smått 
förlägen och försöker sedan skämta bort det hela.  
Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig: Samma som ovan men kan säga i 
förbifarten att han inte förstår denna knegaraktiga 
fascination av forntidsmanückler som vissa har. Det är inte 
korrekt manér för en gentleman hävdar han. Går med stor 
frenesi in för uppgiften att finna de skyldige och han är helt 
övertygad om sin egen, i hans tycke, briljanta förmåga. 
Vittnesmål om skyldig: De andra aristokraterna kan nämna 
att Fileas minsann är förtjust i alla sorters spel, Kejsare 
likväl som Kräpps och Påker. Tårkel, liksom även en 
förtjust fnittrande Filomena och hennes trolovade Julius, 
kan avslöja att elaka tungor i Hindenburg pratar om stora 
skulder till allehanda skumma filurer efter otursföljda 
besök i knegarkvarterens spelhålor.  
Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig: Fileas butler Huberius 
kommer kategoriskt att förneka all inblandning av hans 
herre i något så lågt som en stöld. Filomena kan påpeka att 
den artige och belevade Fileas varken har något intresse för 
krediter i stort (förutom vad som kan vinnas vid 
spelborden) eller i forntidsfynd. Varför han i så fall skulle 
vilja stjäla medaljongen är för henne oförklarligt. Han 
besöker dessutom godset för första gången, vilket de flesta 
på Kröökehus kan intyga, och är sålunda ovetande om 
källargångnarna och liknande.  
Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare: Kan återberätta 
Hindenburgskt skvaller som menar att Tårkel uppvaktar 
vad som bör kallas en ”skamfull aktris” och att unge herr 
Skarp riskerar att förlora sitt månatliga underhåll om han 
fortsätter kurtisera damen i fråga. Då Tårkel är långt 
mindre bemedlade än man kan tro, trots att han är av ätten 
Skarp, så är han i stort behov av krediter. 
 

 
 

Huberius TobelinHuberius TobelinHuberius TobelinHuberius Tobelin    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: En distingerad herre och sann lantgentelman. 
GevGevGevGevalia:alia:alia:alia: En bedårande kvinna men kanske något för 
burdus. Lantligheten, måste han erkänna, lyser igenom. 
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: Han anser att fröken Filomena , såsom de flesta 
ur den lägre lantaristokrations yngre generation, är något 
för förtjust i prålighet och glitter. 
Fileas:Fileas:Fileas:Fileas: Han berättar enbart att han hjälpte sin arbetsgivare 
att göra sig redo för middagen och att denne satt på 
rummet och läste ett skillingtryck tiden före middagen. 
Han själv utförde små sysslor inne på dennes rum i väntan 
på att gonggongen som kallade gästerna till bords skulle 
ljuda och såg honom under stor del av tiden. Kommer 
kategoriskt att avfärda alla påpekanden om hans herres 
inblandning i stölden som struntprat och säga att Fileas 
aldrig skulle sjunka så lågt. 
Tårkel:Tårkel:Tårkel:Tårkel: Suspekt typ i Huberius sinne. Enligt hans 
"standard" så är en äkta gentelman inte upphetsad och 

domderande som Tårkel är utan mer lugn och sansad som 
hans herreman Fileas. Det skulle inte förvåna Huberius 
något om Tårkel visade sig vara boven i dramat. 
Julius:Julius:Julius:Julius: Enligt Huberius handskas inte en äkta gentleman 
med krediter, och har definitivt inte den lystnad efter dem, 
såsom Julius gör. Dennes fascination av 
forntidsmackapärer är också förbryllande intensiv. För 
Huberius är pyrisk teknologi gott nog. 
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Två förtjusande gamla damer i hans 
tycke. Framförallt den karismatiske Juliana ser han med 
varma ögon på. 
Vichy:Vichy:Vichy:Vichy: En dyster kvinna med uppenbart ingen god bildning 
eller manér enligt honom. Typisk uppkomling ur 
knegarklassen som tror hon är något för hon kan vränga 
ihop några poem. 
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Tårkel SkarpTårkel SkarpTårkel SkarpTårkel Skarp    
Motiv:Motiv:Motiv:Motiv: Tårkel har i största hemlighet beslutat sig för att 
registrera sig med den enkla knegardottern och 
skådespelerskan Beatha Fifén, en håningssöt aktris som 
står att finna på en av de mer dubiöst moraliska 
teaterscenerna i Hindenburg. Tårkel är dock för sitt 
uppehålla beroende av de månatliga summor han drar från 
sin förmyndare, onkeln Horatios Skarp, en distingerade 
äldre herre med konservativt pyrisk attityd, och denne 
kommer knappast att se med blida ögon på en dylik 
registrering. Att sålunda få ut den större mängd krediter 
som stipulerats skall bli hans när han skaffat sig en hustru 
lär inte komma av daga med en sådan gemål och han är 
därför desperat efter krediter. Han har dock fått ett så gott 
som säkert stalltips för den uppkommande 
bombarbrytturneringen och kunde han bara satsa en 
tillräckligt stor summa krediter är hans säker på att han 
kan trygga deras framtid ihop utan onkelns godkännande 
av gemålen. Det han nu behöver är tillräckligt med krediter 
för att lägga vadet och då hans saknar övriga besparingar, 
och inte har disciplinen att spara några månaders 
understöd, har han sökt med ljus och lykta efter en 
lösning. Den uppenbarade sig genom den värdefulla 
tingest som han såg i Underkrööks fornfyndssamling. Han 
är övertygad om att ingen kommer att misstänka honom 
för att han stulit det då hans motiv för att få ihop krediter 
är helt okända för alla närvarande. Det enda undantaget är 
hans butler Kjell-Villiam Krokus, som har medaljongen i 
sitt förvar. 
Beteende om skyldigBeteende om skyldigBeteende om skyldigBeteende om skyldig:::: Domderande, högdragen och med 
all tydlighet inte särdeles väl utrustad mellan öronen. Han 
har en överlägsen attityd gentemot motorskallarna och 

uppträder flörtigt och inställsamt mot tjänsteflickorna på 
godset. Han kan berätta för andra gäster eller någon av 
tjänsteflickorna, när motorskallarna är i närheten, att han 
har ett säkert tips för vem som skall vinna en storslagen 
bodybombarmatch snart och att han minsann säkrat 
krediterna för att göra det också.  
Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig: Han är helt övertygad om att han 
kommer lösa vad som skett och blir alltmer ilsken och 
snarstucken ju längre tiden går och han inte kan visa upp 
någon som skyldig. 
Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig: Filomena, och även Fileas om än 
något tveksamt, kan nämna skvaller i Hindenburg om en 
viss aktris som Tårkel skall vara romantisk engagerad med. 
Båda, samt även Julius, kan påpeka att det i Hindenburgs 
hovkretsar är allmänt kan att Tårkel, trots att han är en 
Skarp, är något mindre bemedlad än han kan ge sken av då 
hans snåle morbror är satt som exekverare av hans faders 
testamente och däri stipuleras att Tårkel ej skall ha mer än 
ett enkelt månatligt underhåll till dess att han registreras 
med av morbrodern godkänd aristokratfröken.  
Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig: Hans butler kommer 
att fnysa åt alla misstankar om hans herres inblandning 
och menar att denne minsann är en sann Hindenburgsk 
gentleman som aldrig skulle göra dylikt. Alla immarna, 
förutom poeten Vichy, kan intyga att Tårkel varken är en 
god eller intresserad kejsarspelare. Liksom till fördel för 
Fileas kan de flesta ur tjänstefolket, liksom aristokraterna, 
på godset intyga att Tårkel besöker Kröökehus för första 
gången.  
Vittnesmål mot andra immare: Vittnesmål mot andra immare: Vittnesmål mot andra immare: Vittnesmål mot andra immare: Inget särskilt att berätta 
 

 
 
 

KjellKjellKjellKjell----Villiam KrokusVilliam KrokusVilliam KrokusVilliam Krokus    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: En distingerad herre och sann lantgentelman. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia:  En bedårande kvinna vars charm slösas bort här i 
obygden. 
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: En trevlig ung dam men det cirkulerar ju 
onekligen elaka rykten om henne med det underbettet. Kan 
man verkligen helt bortse från risken med mutantsjuka i 
familjen Underkröök?  
Fileas:Fileas:Fileas:Fileas: Uppenbarligen en föga pålitlig typ. En sann 
aristokrat vet att ta för sig, att mjäkigt försöka ta det lugnt 
och aldrig höja rösten är inte hur en äkta gentelman beter 
sig. Han har mycket att lära av hans herreman Tårkel. 
Tårkel:Tårkel:Tårkel:Tårkel: Han berättar enbart att han hjälpte sin arbetsgivare 
att göra sig redo för middagen och att han Tårkel 
spenderade tiden fram till middagen inne på sitt rum. 

Julius:Julius:Julius:Julius: Det kan inte vara mycket bevänt med en gentleman 
som är tvungen att arbeta för sitt uppehälle. Verkar 
dessutom på ett mycket opassande sätt snoka runt lite 
varstans. varstans. varstans. varstans.     
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Han menar sig nog ha sett de två 
gamla damernas korpaktiga beteende. Skamlig men även i 
de bästa familjer finns det ju svarta knasor. 
Vichy:Vichy:Vichy:Vichy: Underbara poem som belyser hennes enkelhet och 
frigjorda ande. Något för ivrig i sitt samspråkande med 
knegare visserligen och verkar ju ha, och här ursäktar han 
sig för motorskallarna, ett onaturligt intresse för deras 
marodörekipage. 
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Julius Julius Julius Julius PiccolinPiccolinPiccolinPiccolin    
Motiv:Motiv:Motiv:Motiv: Den Hindenburgska svartvinshandlaren Julius är 
liksom Rebeus en hängiven mackapärsamlare och hans 
kollektion av forntidsmanückler är hans livs stolthet. Under 
lång tid har han åtrått medaljongen, vilket han ansett vara 
juvelen i Rebues samling, och hans längtan efter att själv 
äga denne dyrgrip blev för mycket för honom. Han försöker 
envist övertyga sig själv om det rätta i det han gjort och 
motiverar det med att han kan se det som en tidig 
registreringsgåva från Filomenas fader. Medaljongen ligger 
i innerfickan på hans kavaj eller uniformsfrack. 
Beteende:Beteende:Beteende:Beteende: Talar vitt och brett om att hans samling 
forntidsmanückler minsann innehåller bland det bästa och 
märkligaste som står att finna i privat ägo. Pjäserna skall 
vara lysande. I mer konspiratoriska toner tillägger han att 
det minsann varit tingestar som han haft svårare för att 
komma över men att den med smidiga fingrar, oräddhet 
och gott om krediter kan ordna det mesta.  
Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig: Samma som ovan men kan 
referera till medaljongen vid något tillfälle som "den där 
enkla tingesten Rebeus tror är så bebaskat värdefull skulle 
han knappt ge en jycke för" eller liknande. 
Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig: Hans skryt kan mycket väl komma 
att framföras även till en söt tjänsteflicka såsom Luggemor 

då Julius ser sig som en riktig kvinnokarl. Julius butler kan 
berätta att herr Piccolin var ute och spatserade någon 
timme innan middagen och att han tror att denne varit 
nere i vinkällarna. Om rollpersonerna frågar kan han 
berätta att Julius känner till gångarna väl då han flertalet 
gånger har besökt godset och varit därnere med Rebeus 
samt att han, som stor svartvinskännare, vid tidigare 
besökt njutit av att gå runt där nere och andas de djupa 
dofterna från vinet i sina skäggekstunnor och lystet kika på 
de "dyrgripar" som döljer sig i hyllorna. Luggemor, 
Krusealia och Tina-Tina kan intyga att Julius är en van 
kejsarspelare och sällan går någonstans utan sin kortlek.  
Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig: Rebeus kan säga att 
Julius aldrig någonsin har åtrått medaljongen och hävda att 
denne aldrig har förståt sig på fornfynd egentligen, det är 
bara något att imponera med och spendera sin krediter på 
för honom enligt godsherren. 
Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare: Även Julius är bekant 
med ryktena kring Fileas och Tårkel; att den förre skall ha 
stora spelskulder till någon gangster och att den senare har 
en affär med en aktris av det lägre slaget. Båda är enligt 
vad Julius tror i behov av krediter. 
 

 
 
 

Walfrid MuuleWalfrid MuuleWalfrid MuuleWalfrid Muule    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Enveten och tjurig man som trots stora 
uppoffringar och generösa erbjudanden från Julius vägrar 
erbjuda sin blivande svärson närmare kunskaper om sin 
svartvinstillverkning. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia:  En något för bestämd dam i Walfrids tycke. Att 
ha henne som svärmor kommer inte vara lätt för Julius. 
Kan berätta hur djupt hon avskyr motorkultisterna. 
Filomena: Filomena: Filomena: Filomena: En charmerande ung dam som kommer bli en 
strålande maka till Julius.  
Fileas: En oduglig yngling som inte gör annat än slösar 
bort familjens krediter.  
Tårkel:Tårkel:Tårkel:Tårkel: Ytterligare en sprätt som inte gör rätt för sig. 
Hederlig knog eller åtminstone en riktig karriär skulle göra 
honom gott. 
Julius:Julius:Julius:Julius: Hjälpte sin arbetsgivare att göra sig redo för 
middagen och utförde smärre sysslor inne på dennes rum i 
väntan på middagen. Julius tog en spatsertur och var borta 

i runt en timme. Han kan mycket väl ha vandrat runt nere i 
vinkällarens gångar då hans byxor var dammiga och 
smutsiga, vilka de oftast är då han tagit turer därnere med 
Rebeus. Om rollpersonerna frågar kan Walfrid berätta att 
Julius känner till gångarna väl då han flertalet gånger har 
besökt godset och varit därnere med Rebeus. Julius är ju 
en stor svartvinskännare och njuter stort av att gå runt där 
nere och andas de djupa dofterna från vinet i sina 
skäggekstunnor och lystet kika på de "dyrgripar" som 
döljer sig i hyllorna. 
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Något högdraget sällskap och verkar 
mest hålla sig undan från vidare kontakt med tjänstefolket. 
Vichy:Vichy:Vichy:Vichy: En ensamvarg som verkar ha föga till övers för de i 
omgivningen. Säreget beteende och förvånande frågvis om 
motorskallarna. 
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Mortea fon Nyphon ochMortea fon Nyphon ochMortea fon Nyphon ochMortea fon Nyphon och Juliana Bruus Juliana Bruus Juliana Bruus Juliana Bruus    
Motiv:Motiv:Motiv:Motiv: De två åldrande damerna är i maskopi med 
varandra. De har sedan länge varit i finansiella bryderier 
och när de får se det värdefulla föremålet kan de knappt 
lägga band på sig själva. Därutöver så är de kleptomaner 
av legendariska mått och efter ett par dagar på godset så 
bågnar deras kappsäckar med sådant som matbestick i 
plastics och tenn, graverade rökkorvsboxar och 
snusjordsdosor, vinflaskor och annat. Förutom det, så är 
stölden av medaljongen en chans för dem att ställa till 
bekymmer för Rebeus Underkröök, vars familj det ogillat 
sedan de för tjugotre år sedan placerade skamligt långt 
ned under en Hjulmiddag på godset då Rebeus fader 
Fänrix styrde och ställde, i hans kontakter med 
motorskallarna är bara en bonus. Han skall minsann lära 
sig att inte sätta dem elva stolsrader bort ifrån kortändan 
där värden sitter! Medaljongen ligger gömd i ulkullsdynan 
Morteas exklusiva fornfyndsrullstol. 
Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig: Kleptomaner utan dess like vilket 
rollpersonerna kan bli vittne till vid både ett och flera 
tillfällen. Juliana ser ut att vara vid synnerligen god vigör, 
sin ålder till trots och ingen av de två uppvisar några 
tecken på att deras bittra och ilskna hjärnor förslöats med 
åren. 

Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig: Som om omskyldig. 
Vittnesmål om Vittnesmål om Vittnesmål om Vittnesmål om skyldig:skyldig:skyldig:skyldig: Tjänstefolk, bland annat Fogis 
Motorblååck, som säger att det är skamligt hur de två 
damerna beter sig. Haberman Permückel svär dessutom 
på att han sett hur Mortea, efter att hon ivrigt spanat runt 
efter folk i närheten och trodde sig vara utom synhåll. reste 
sig upp ur stödhjulsstolen och sköt den själv över ett 
besvärligt stycke mark ute på gården då Juliana inte 
verkade orkade knuffa henne där. De flesta ur tjänstefolket 
kan berätta att de två damerna tycker om att spela kejsare 
och att de gärna försöker lägga diverse komplicerade 
enmannaspel med korten. Det händer att de till 
Malgalenas förtjusning har spått denne i korten. Vanligtvis 
har de elakt kacklande beskrivit massa hemskheter som 
skall till att ske med den alltmer skrämda mutanttösen.  
Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig: Alla ur tjänstefolket kan 
påpeka att de visserligen stjäl allt som glimmar men att de 
gamla damerna har varit där förr och man alltid ser till att 
plundra deras baggage i sin tur innan avresan så att de inte 
kommer undan med något. 
Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare:Vittnesmål mot andra immare: Inget särkilt att förtälja 
 

 
 

Tokbjörn TalottTokbjörn TalottTokbjörn TalottTokbjörn Talott    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Enligt Tokbjörn en framstegsfientlig typ som inte 
har förstått att etanolet är framtiden och 
svartvinspimplande hör gårdagen till. Att Rebeus 
dessutom drar den stolta ätten Underkrööks ära i smutsen 
genom att handla med motormarodörer får Tokbjörn att se 
zonrött och han spyr gärna galla över Rebeus om han får 
chansen. Vid direkta förfrågningar om Rebeus kan ha stulit 
medaljongen menar han att så kanske är fallet men det 
vore bara dennes rätt som Pyrier i så fall. Avtal med 
motorskallar är inte mycket värt, något som han sturskt 
men med skälvande underläpp framför rakt i 
rollpersonernas ansikte om det kommer på tal. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia: Berättar att han beundrar godsfrun för att hon är 
en av de få på godset som fortfarande håller de Pyriska 
idealen högt i ära. Han säger vidare att även om Gevalia 
med all tydlighet vill flytta från godset och få slut på 
makens kontakter med motorskallarna så är hon en god 
maka och skulle aldrig göra något för att på allvar sätta 
käppar i hjulet på Rebeus affärer. Glider lätt över i att 

förlöjliga Rebeus istället för att ge vidare detaljer om 
Gevalia. 
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: En god dotter till familjen som har förståndet 
att söka en representativ make i Hindenburg.  
Julius:Julius:Julius:Julius: En snokande opålitlig typ som kränger undermåligt 
blask och kallar det för bästa svartvin. Tokbjörn hånar 
gärna Julius och kallar honom för pisskrämare och andra 
okvädningsord. Han kan självmant påpeka att Julius föga 
respektfulla rotande i vinkällare och annat samt hans 
öppna habegär gällande fornfynd måste vara boven i 
dramat. Hans animositet grundar sig både på Julius 
förkärlek för svartvin men även för att denne och 
Haberman kommer väl överens. 
Vichy:Vichy:Vichy:Vichy: Har fått ett flertal intressanta frågor kring etanol 
från poeten och Tokbjörn är glatt överraskad över hennes 
klarsynthet i detta viktiga spörsmål. Om fler poeter var likt 
henne skulle pyrisk kultur blomstra enligt honom. 
Har inget intressant att berätta om övriga på godset. 
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Vichy Vichy Vichy Vichy BBBBaddalinoaddalinoaddalinoaddalino    
Motiv:Motiv:Motiv:Motiv: Vichy när i sitt hjärta ett brinnande hat mot allt 
pyriskt, något som för den riktigt skarpsinnige kan framgå i 
hennes lyrik och prosa och när hon här såg en chans att så 
split mellan en pyrier och motorskallarna så tog hon 
chansen. Varför hon överhuvudtaget befinner sig på pyrisk 
mark och i pyriskt sällskap kan man fråga sig men hon har 
en morbid fascination av sitt eget hat och hon samt ett 
fåtal vänner med likartad inställning kan på det här sättet 
ägna timmar åt att gnälla om allt de ser runt omkring, det 
de upplevt på sistone etc. När hon nu lyckats stjäla 
halsbandet vet hon dock inte vad hon skall göra med det 
och har det undanstoppat i den lilla väska med 
anteckningsblock, penna och annat som hon alltid bär med 
sig till som hon får någon god idé. 
Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig:Beteende om skyldig: När hon tror att ingen hör kan hon 
sitta och rabbla fraseringar för sig själv som med all 
tydlighet pekar på att hon inte är någon vän av Pyri. 
Nedlåtande kommentarer om aristokraterna kan också 
fällas när någon av motorskallarna är i närheten. Som 
under "om oskyldig" så har hon en öppen och trevlig 
attityd mot motormarodörerna och ett intresse för deras 
märkliga fordon. 
Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig:Beteende om oskyldig: Hon visar inget som helst intresse 
för medaljongen eller vad som finns i övrigt i huset i form 

av fornfynd utan är istället öppet intresserad och nyfiken på 
motorskallarna och deras fordon. Hon har visserligen en 
agenda gällande sitt intresse (se ovan på sidan XX om 
Vichys besök vid motorskallebilarna). 
Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig:Vittnesmål om skyldig: Både Tokbjörn och Tina-Tina har 
hört henne sitta och spy galla över Pyri, dess seder och 
bruk samt dess aristokrati medan hon mellan svadorna 
skrivit ned de riktigt saftiga styckena i sin anteckningsbok. 
Blandat med detta kom fraser om att "Kröökehus ska 
bebaske mig få sig en läxa" och att "motorskallarna 
kommer inte låta det här gå dem förbi".  
Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig:Vittnesmål/ledtrådar om oskyldig: Motorskallarna själva 
liksom de flesta av immarna såg henne sitta på en av 
terasserna skrivandes innan middagen då medaljongen 
stals. Godsets tjänstefolk kan alla berätta att hon befinner 
sig på godset för första gången och att hon inte torde veta 
något om hur vinkällaren ser ut. Både Gevalia och 
Filomena kan berätta att Vichy inte är någon kejsarspelare. 
Vittnesmål mot andra immare: Fileas Frankelhane faller 
inte Vichy i smaken. Hon avskyr hans kärlek till Pyri och 
hon hittar gärna anledningar till att sätta dit honom.  
 

 
 

Haberman PermückelHaberman PermückelHaberman PermückelHaberman Permückel    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: En bra arbetsgivare och med väl utvecklad näsa 
för ett superbt svartvin. Han har enligt Haberman det 
synnerligt goda smaken att låta en expert som han själv 
sköta blandandet av viner och inte lägga sig i allt för 
mycket. Någorlunda bekant med Rebeus affärer med 
motorkultisterna men bryr sig föga; allt de vill åt är den 
stinkande sörjan etanol som vilken krontorpare som helst 
kan bränna. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia: Kan intyga att godsfrun brukar bära runt på en 
kejsarkortlek, något han sett då han och Fogis till och från 
blir ombedda att spela ett parti med henne. Trots att hon 
kan vara någorlunda trevlig under dessa spelsessioner har 
inte Haberman mycket till övers för Gevalia, hennes 
intresse för svartvin sträcker sig inte längre än vilka 
tingestar som de krediter de inbringar kan ge. 

Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: En liten söt tös som växt till en riktig kvinna, om 
än något stroppig. Han anser inte att Hindenburg är bra 
för henne och skulle inte bli förvånad om huvudstaden 
förvridit skallen så till den milda grad på henne att hon 
skulle stjäla något som tillhör Rebeus. 
Julius:Julius:Julius:Julius: En hal och slipad affärsman som kan sina 
svartviner men aldrig kommer att vinna full aktning i 
Habermans ögon då krediterna är mer viktiga för Julius 
enligt den förre än vinet i sig. Han vet om att Julius ränner 
runt titt som tätt när han är på besök nere i vinkällaren och 
att han suktar efter att lägga beslag på ett antal dyrgripar 
där som Rebeus har. Han kan inte tro att Julius gjort sig 
skyldig till något så nesligt som att stjäla från Rebeus, hans 
blivande svärfar. 
Har inget intressant att berätta om övriga på godset. 
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KrusealiaKrusealiaKrusealiaKrusealia    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Vågar knappt säga något om den i hennes ögon 
otroligt mäktige godsherren. Med lite påtryckningar kan de 
dock få höra att han är en god arbetsgivare och mer vänlig 
och givmild än hon först trott. Misstänker rollpersonerna 
att Rebeus är skyldig kan hon, liksom Luggemor, berätta 
att Rebeus får ett märkligt svartsjukt och förvridet beteende 
när medaljongen kommer på tal och hur han talar för sig 
själv när han tror sig vara ensam. Han verkar enligt 
Kruesealia i dessa stunder värdera denna tingest långt mer 
än relationen med motorskallarna. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia: Om Krusealia är skrämd av godsherren så är det 
ingenting mot den bävan hon känner för den högfärdiga 
Gevalia. Krusealia har hört horribla utsagor om hur Gevalia 

hårdhänt har handskats med tidigare anställda och hon 
tror på elaka rykten om tjänsteflickor som blivit släpade 
bakom etterdoggar och piskade offentligt för olydnad och 
liknande, historier som de andra tjänsteflickorna mer än 
gärna fyller henne med. 
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: Tycker att Filomena, underbettet till trots, är 
sagolikt vacker och erkänner rodnande att hon brukar 
drömma om att få iklä sig Filomenas roll och närvara vid 
hovet i Hindenburg.  
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Hjälpte Mortea och Juliana att byta 
om strax innan sju innan middagen den första kvällen.  
Har inget intressant att berätta om övriga på godset. 
 

 
 
 

MalgalenaMalgalenaMalgalenaMalgalena    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: En god arbetsgivare och verkar bry sig mycket om 
folket i traktens välmående. Hon har inga direkta åsikter 
om hans handhavanden med motorskallarna men kan inte 
tro att han skulle göra något som sätter odlarnas och 
torparnas väl på spel. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia: Säger att varken hon eller någon annan av 
tjänsteflickorna är särdeles förtjust i den stränga och 
högfärdiga godsfrun. Hon kan mycket väl misstänka fult 
spel när frun på godset tycker som hon gör. Malgalena 
säger det dock med stor bävan i rösten och viskar så lågt 
så det knappt går att höra. Malgalena hjälpte Gevalia att 
byta om runt sjutiden innan middagen första kvällen.  

Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: Enligt Malgalena är det skamligt att den gode 
Rebeus har en dotter som tar efter modern så mycket och 
bara bryr sig om glitter och glamour. Kan tänka sig att 
dottern inte kunnat hålla sina fingrar i styr gällande 
medaljongen. 
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Säger att de två gamla damerna till 
och från har spått henne i kejsarleken, något som hon med 
skräckblandad förtjusning ser fram emot. De snattande 
tanterna misstänker hon kan ha tagit halsbandet men i så 
fall menar hon att man kommer finna det då man alltid 
söker igenom deras bagage. 
Har inget intressant att berätta om övriga på godset. 
 

 
 

TinaTinaTinaTina----TinTinTinTinaaaa    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Godsherren är för Tina-Tina likt möken själv; stor, 
skrämmande och mäktig. Hon vågar knappt öppna näbben 
när Rebeus förs på tal men kan efter många om och men 
häva ur sig att han nog inte skulle gå emot 
motorkultisterna som hon förstått är vikta bundsförvanter 
för Rebeus. 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia: Den bistra godsfrun skrämmer vettet ur Tina-
Tina. Efter envist trugande kan hon dock påpeka att hon 
skulle ha mycket svårt att tro att Gevalia skulle göra något 
så illa som att förstöra sin makes relationer men de 
otrevliga utlåtanden hon gör om sydpyriska landsbygden 
till och från får henne dock att undra. Hon kommer mest 
vela fram och åter i slutändan, 

Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: Tycker om fröken Filomena då de inte är allt för 
stor åldersskillnad dem emellan och lyssnar fascinerat på 
hennes berättelser om livet i Hindenburg vid de tillfällen då 
den förra väljer att prata något friare i en tjänsteflickas 
närvaro. Då Filomena försvann till sitt rum beklagande sig 
över huvudvärk efter redan till godset kom Tina-Tina att 
titta in på hennes rum vid sextiden för att höra hur det var 
fatt men till hennes förvåning av hon inte där. När hon 
kom igen vid halv sju tiden var Filomena dock på rummet 
och Tina-Tina hjälpe henne att byta om till middagen. Blir 
mest förskräckt om Filomenas involvering förs på tal och 
vägrar säga något om det. 
Har inget intressant att berätta om övriga på godset. 
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Tulo DrögerTulo DrögerTulo DrögerTulo Dröger    
Rebeus:Rebeus:Rebeus:Rebeus: Godsherren har varit en hygglig arbetsgivare även 
om han tar något för lätt på kockens kreationer. Misstänkt 
länge att Rebeus har någon sorts uppgörelse med 
motorkultisterna 
Gevalia:Gevalia:Gevalia:Gevalia: En kvinna med förstånd att uppskatta sann Pyrisk 
matkultur. Domderar något för mycket och försöker styra 
och ställa i Tulos kök, något som han inte har lätt för. 
Uppmuntrar Gevalias prat om Hindenburg då han mycket 
gärna skulle vilja bosätta sig i huvudstaden istället. 
Filomena:Filomena:Filomena:Filomena: Underkrööks dotter är en bedårande tös även 
om hon bryr sig mer om grannlåt än vackert upplagd 

kolkmalsleverfilé och garneringar med blurberstänglar, 
konstigt nog.  
Julius:Julius:Julius:Julius: En man som vet att njuta av att se på mat på bästa 
Pyriskt manér. Måste ju visa att han är en rättrådens man i 
övrigt också. 
Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana:Mortea och Juliana: Har hört det övriga tjänstefolket tissla 
och tassla om deras kleptomani. Han vet inte om det 
stämmer. 
Har inget intressant att berätta om Fileas, Tårkel eller 
Vichy. 
 

 
 
 

Herrskapet Underkrööks Herrskapet Underkrööks Herrskapet Underkrööks Herrskapet Underkrööks telningartelningartelningartelningar    
Har bannats tillräckligt ofta för att röra fars saker samt på 
sunt och klokt sydpyriskt manér uppfostrats till att tro att 
stöld, rov och plundring för en rättskaffens immare - även i 
deras unga ålder – leder till hårdföra domar om straffkneg i 

Gislavedens svavelträsk, vilket gör att barnen knappt törs 
andas inne i mackapärsamlarrummet, än mindre stjäla 
något av sin faders dyrbara föremål. 

 
 
 

ÖvrigaÖvrigaÖvrigaÖvriga    
Utan något intressant att berätta: 
 
• Köksassistent 
• Bianke Fjääder och Hämpas 
• Kluve, Mocca och Ralph 
• Gringo, Max-Max, Rilta, Veggas och Fjudåår 
• Skrot-Låbbe 
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SLP beskrivningarSLP beskrivningarSLP beskrivningarSLP beskrivningar    
 

Rebeus Underkröök, 58 år 

Godsherren, registrerad med Gevalia och har med henne sex barn. Rebeus 
har skött familjens gods väl i alla år. Han har ett dugligt sinne för affärer och 
hade vett att se det förståndiga i att sluta fred med de vildsinta 
motormarodörerna i söder, även om han inte kan övertyga sin kära hustru 
om det. Däremot så har ju ju trots allt tagit strid mot gamla fördomar och 
kutymer när han närmat sig motorskallarna och hans konservativa ådra, likt 
den som många Pyriska aristokrater har, får honom trots allt att till och från 
fundera om det har varit rätt att göra. Att det är ett svek mot Pyri vet han om 
men samtidigt så har han förstånd nog att inse att en fredlig uppgörelse 
med dem som kan gynna båda parter dessutom är gott för gumseodlarna 
och krontorparna i trakten då chanserna att de skall rädas av 
motormarodörer är långt mindre med Delåårian som en vän till Kröökehus.  
Därutöver så skulle familjen på sikt riskerats att tvingas från godset om han 
inte agerat; att vara utsatt både för räder från Linvedens mutantstammar 
och motorkkultisterna skulle sakta men säkert nött ner dem då den Pyriska 
armén gör föga insatser av vikt i slutändan för att stoppa endera hotet. Att 
sålunda få enbart en fiende att oroa sig för och att motorskallarna nu även 
har kämpat för godsets väl, åtminstone är det vad Rebeus tror, är ju ett gott 
tecken i hans tycke för att familjen nu står mer starkare inför framtiden än 
de någonsin gjort tidigare. Rebeus är något virrig i sitt beteende och då han 
dessutom brukar begrunda det han skall säga eller göra noggrant gör han 
lätt ett trögtänkt intryck även om hans är nog så skarp egentligen.  

UtseendeUtseendeUtseendeUtseende:::: En korpulent herre med vakna blå ögon. Håret sitter i en krans 
på skallen och är grått och rufsigt. Han bär en yvig mustasch som han 
gärna tvinnar och långa polisonger. Kläderna är vanligtvis i mörka och 
diskreta färger och i praktisk blomull med förstärkta knän. Under kvällstid 
bär han en vinröd uniformsfrack med ett par utmärkelser för de år som han 
kom att spendera i Pyris armé medan hans far Maxelman fortfarande skötte 
godset.    

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Eftertänksam och klok men smått disträ 

SSSSTYTYTYTY:::: 10    FYSFYSFYSFYS: : : : 8    STOSTOSTOSTO: : : : 15    SMISMISMISMI: : : : 13    INTINTINTINT: : : : 13    VILVILVILVIL: : : : 9    PERPERPERPER: : : : 16    

SBSBSBSB: : : : +1    KPKPKPKP: : : : 23    TTTTTTTT: : : : 11    IBIBIBIB: : : : 13    FFFFFFFF: : : : 5,6/28/56 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: IMM 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Egendom (5), Status (5) 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Bildning 55%, Köpslå 80%, Rida 60%, Spel 45%, Fordon 
45%*, Energivapen 70%*, Undvika 50%* 

UtrustniUtrustniUtrustniUtrustning:ng:ng:ng: Runt hundre krediter i kontanter, kläder, forntidsur i plastics 
med gemkedja, vapen*   

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Laserpistol med tre energipack till* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Laserpistol* 21 70% 2T6 - 95 

* Gäller om är boven i dramat 

 

Gevalia Underkröök, 45 år 

Fru till Rebeus och stolt mor till sex sunda och lytesfria immare som kan 
föra det Underkröökska namnet vidare. Kröökehus övermatrona har en 
bestämd attityd och när ett sjukligt hat mot alla mutanter och framförallt de 
vedervärdiga motorskallarna i söder. Gevalia är uppfödd i Hindenburg och 
hennes registrering med Rebeus var hennes moders önskemål, inte hennes 
eget.  Hon har över åren kommit att acceptera sin lott och trivs nog så väl i 
sin roll som just husfru på Kröökehus men att godset å andra sidan 
befinner sig långt borta från vad hon anser som ära och redlighet är en 
ständig nagel i ögat som hon inte kan komma över. Hon önskar inget hellre 
än att komma bort från den eländiga sydpyriska vildmarken och få inrätta 
ett liv i den glänsande metropolen Hindenburg istället. Hon har manat sina 
två döttrar att bosätta sig i huvudstaden i förhoppningen om att de skall 
registreras med goda släkten boendes där och på sikt kunna ge Gevalia en 
anledning att flytta dit likväl. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: En lång och senigt byggd dam som har varit en skönhet i unga 
dagar men där nu åldern tar ut sin rätt, något som Gevalia dock försöker 
dölja med tunga lager smink och puder. Blicken från de bruna ögonen är slö 
men det lägger man inte alltid märke till då hennes högt hållna näsa och 
surmulna putande läppar tilldrar sig mera uppmärksamhet. Hennes mörka 

men grånande hår är allt som oftast uppsatt i höga och komplicerade 
frisyrer. Hon bär uteslutande elegant kläder i moderiktigt mossgröna färger. 
Snitten är dock för det vana ögat inte enligt de allra senaste trenderna och 
hon har anammat lantaristokrations förkärlek att drapera sina 
aftonklänningar med skinande gnisterbitar, plasticsstycken och dylikt 
värdefullt fastsytt i sinnrika geometriska mönster. Text 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Högdraget förnäm men föga skarptänkt dam 

STYSTYSTYSTY:::: 10    FYSFYSFYSFYS: : : : 15    STOSTOSTOSTO: : : : 13    SMISMISMISMI: : : : 12    INTINTINTINT: : : : 7    VILVILVILVIL: : : : 17    PERPERPERPER: : : : 12    

SBSBSBSB: : : : 0    KPKPKPKP: : : : 28    TTTTTTTT: : : : 14    IBIBIBIB: : : : 12    FFFFFFFF: : : : 5,0/25/50 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: IMM 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Status (5), Kontakter (1, hovet) 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Bildning 63%, Rida 72%, Spel 71%, Fordon 45%*, Energivapen 
70%*, Undvika 50%* 

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Kläder, antal ringar och andra smycken i ädla metaller, vapen*   

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Laserpistol med tre energipack till* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Laserpistol* 20 70% 2T6 - 95 

* Gäller om är boven i dramat 

 

Filomena Underkröök, 26 år 

Femte barnet och andra dottern till Rebeus och Gevalia. Filomena är bosatt 
i Hindenburg där hon sedan några år tillbaka bevistar olika 
societetsevenemang och spenderar sina dagar i enkel lättja. Hon sändes dit 
för ett tiotal år sedan för att skolas av en kunskapare så att hon skall utgöra 
en god fru åt någon. Det är Gevalia som har drivit på henne att stanna i 
staden då hon önskar att Filomena skall registrera sig väl med någon 
Hindenburgbo och kanske ge henne i sin tur en anledning till att flytta dit 
också. Filomena trivs ypperligt i storstaden och drar sig för att åka tillbaka 
till sitt familjehem å det längsta. Hon är dock mycket medveten om sin 
lantlighet i de bättre salongerna och hon önskar desperat att hon kunde ha 
samma utsökta smak och beteende som de framstående damer hon kunnat 
möta vid det kejserliga hovet. Hennes stundande registrering med Julius 
Piccolin ser hon på med viss tveksamhet då hon velar om möjligheten att 
finna någon make med högre social status eller om de högar av kronkrediter 
som hon förstått att Julius sitter på är tillräckligt. Det är Gevalias 
påtryckningar som framförallt fått henne att i slutändan acceptera Julius 
registreringspropå.  

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: En bedårande vacker kvinna om det inte vore för underbett som 
får en etterdoggs käft att se liten och nätt ut. Hon försöker aldrig visa 
profilen utan håller maniskt ansiktet rakt emot den hon talar med. Hon bär 
en bredhättad rubberhatt när hon duschar. Filomenas utseende tyder på att 
Rebeus borde ha konsulterat ättetavlan ytterligare någon gång innan han 
valde att registreras med Gevalia… Filomena är alltid klädd i moderiktiga 
klänningar i murrigt gröna färger med glittriga plasticsbitar fastsydda lite 
varstans i olika mönster. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Drömmande och slötänkt romantiker 

STYSTYSTYSTY:::: 8    FYSFYSFYSFYS: : : : 10    STSTSTSTOOOO: : : : 12    SMISMISMISMI: : : : 13    INTINTINTINT: : : : 6    VILVILVILVIL: : : : 10    PERPERPERPER: : : : 14    

SBSBSBSB: : : : 0    KPKPKPKP: : : : 22    TTTTTTTT: : : : 11    IBIBIBIB: : : : 13    FFFFFFFF: : : : 5,0/25/50 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: IMM 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Status (5), Inkomst (2) 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Bildning 52%, Naturvetenskap 11%, Rida 58%, Spel 67%, 
Fordon 45%*, Energivapen 70%*, Undvika 50%* 

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Eleganta kläder, ett flertal ringar, örhängen och annat i plastics 
och fornmetaller, vapen*   

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Laserpistol med tre energipack till* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Laserpistol* 21 70% 2T6 - 95 

* Gäller om är boven i dramat 

 

Effrahejm och Töka-Kulla, 6 respektive 8 år 

Herrskapet Underkrööks yngsta barn. Det är två väluppfostrade ungar som 
inte gör mycket väsen av sig. Tittar mest storögt och förskrämt på 
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motorskallarna. De är under uppsyn av tjänsteflickan Krusealia medan 
Gevalia själv ägnar några timmar per dag åt att skola dem i Pyrisk historia, 
skrivning och räkning samt korrekt manér. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Liknar varandra med sina runda ansikten och toviga mörka hår. 
Båda bär välskräddade aftonkläder i blommul. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Tystlåtna och ängsliga.  

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Fileas Frankelhane, 30 år 

En harmlös och slö överklassprätt med ett artigt manér, en vänlig öppenhet 
samt en sorgligt lättupprymd och trög hjärna. Hans dagar spenderas i 
glättig lättja, växlandes mellan besök på de olika klubbar och föreningar för 
stadens unga dilettanter som han är med i, läsandet av allehanda 
äventyrliga skillingtryck samt att frekventera stadens elegantare 
etablissemang. Han blir lätt hänförd av nya och spännande ting och har en 
allt för stor tro till sin egen förmåga att lösa kniviga problem, något som 
satt honom i klistret mer än en gång. Fileas är en barndomsvän till Tårkel 
och de båda har sedan unga år haft en vänskaplig rivalitet sig emellan, 
något som under äventyret får uttryck i det vad de gör upp om. Hans lugna 
och eftertänskamma, samt virriga sätt, övergår alltmer i stressartad 
tanklöshet ju mer han inser att han kommer ha svårt för att lösa vad som 
skett och hans slutledningar blir mer  och mer långsökta.  

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Lång och gänglig herre med en bångstyrig blond kalufs. En smal 
mustasch krälar på överläppen men ger ett föga imponerande intryck. 
Ögonen är vänliga och Fileas bär oftast ett lätt förvirrat men glatt 
ansiktsuttryck. Han klär sig väl i kostymer av senaste snitt och gjorda i 
blommul eller algsilke. Till kvällarna ser man honom i en mörkbrun 
uniformsfrack och vit skjorta, båda gjorda i algsilke. Text 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Fundersam, disträ och glömsk 

STYSTYSTYSTY:::: 10    FYSFYSFYSFYS: : : : 12    STOSTOSTOSTO: : : : 15    SMISMISMISMI: : : : 7    INTINTINTINT: : : : 9    VILVILVILVIL: : : : 6    PERPERPERPER: : : : 16    

SBSBSBSB: : : : +1    KPKPKPKP: : : : 27    TTTTTTTT: : : : 13    IBIBIBIB: : : : 7    FFFFFFFF: : : : 4,4/22/44 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

KlaKlaKlaKlass:ss:ss:ss: IMM 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Status (5), Inkomst (6), Gammal Vän (1, Julius Banjo, styvson 
till Onkel Banjo) 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Bildning 39%, Iakttagelseförmåga 10%, Rida 38%, Spel 22%, 
Fordon 45%*, Energivapen 70%*, Undvika 50%* 

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Eleganta och dyra kläder, Pipa och 2 hg. piptobak 
(Tobaksbolaget Excellente), vapen*  

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Laserpistol med tre energipack till* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Laserpistol* 15 70% 2T6 - 95 

* Gäller om är boven i dramat 

 

Tårkel Skarp, 29 år 

Denne överklasspilt tillhör de i släkten Skarp som hellre spenderar dagarna i 
idel lättja och kvällarna förlustande sig på hovet eller någon av Hindenburgs 
mer fashionabla inrättningar. Född och uppväxt i Skanshaga har hans liv 
borta från huvudstaden varit när familjen kallat till sammankomster eller för 
att besöka vänner eller släktingars gods. Tårkel har få ambitioner här i livet 
och hans stora nöje är att rappt läsa allehanda billiga skillingtryck om 
privatglotare, zonfärder och andra äventyrliga historier. Hans vanligtvis 
upprymda och fantasifulla sinne får honom att allt som oftast djupt leva sig 
in i berättelserna han läser och han är övertygad om att när han väl en dag 
ställs inför några mer omtumlande händelser så kommer han att förbluffa 
alla med sitt faroföraktande och kraftfulla agerande. Tårkels dagdrömmerier 
driver på honom i hans agerande under äventyret och han blir alltmer 
stressad över att hans finurliga och skarpsynta, enligt honom, slutledningar 
ger föga egentligt resultat. Hans få reella bedrifter här i livet innefattar bland 
annat den tid som han spelade krocket som ung och han refererar gärna till 
sina insatser i den lokala slöglotarkuppen våren 84 PT, när han lyckades 
med en kraftfull swing för laget till seger. Inbjudningen till Kröökehus var 
han först beredd att avböja men då hans goda vän , och tillika rival i vid de 
flesta saker de tar sig för att göra, Fileas Frankelhane, bestämt sig för att åka 
dit valde han att göra detsamma. Att ett par av hans åldrande, och tillika 
dominerande, mostrar skall ha tagit sprätten i örat och sagt att man för 
zonrötas skull skall hålla sig väl med ätten Underkröök kommer han 

kraftfullt säga emot, även om Fileas med ett glatt flin gärna retar honom för 
det. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: En reslig man med skarpa drag, mörkt bakåtkammat hår, yviga 
polisonger och en bred mustasch som går ned en bit på kinderna. Tårkel 
bär en monokel i ena ögat och klär sig alltid elegant i kostymer av senaste 
snitt gjorda i blommul (hans krediter räcker inte till algsilke). Till kvällarna 
ser man honom i en mörktgrön uniformsfrack med vit skjorta, båda gjorda i 
blommul.  

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Domderande och lättretad 

STYSTYSTYSTY:::: 13    FYSFYSFYSFYS: : : : 10    STOSTOSTOSTO: : : : 14    SMISMISMISMI: : : : 9    INTINTINTINT: : : : 8    VILVILVILVIL: : : : 11    PERPERPERPER: : : : 12    

SBSBSBSB: : : : +1T2    KPKPKPKP: : : : 24    TTTTTTTT: : : : 12    IBIBIBIB: : : : 9    FFFFFFFF: : : : 4,6/23/46 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: IMM 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Status (8), Kontakter (3, olika familjemedlemmar i ätten Skarp), 
Arvegods (1) 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Bildning 36%, Iakttagelseförmåga 14%, Rida 41%, Fordon 
45%*, Energivapen 70%*, Undvika 50%* 

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Moderiktiga kläder i enkelt material, monokel, Ett paket 
Cappucinos Fajnest (rökkorvar) och en forntida tändare laddad med etanol 
(zippo), vapen*   

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Laserpistol med tre energipack till* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Laserpistol* 17 70% 2T6 - 95 

* Gäller om är boven i dramat 

 

Julius Piccolin, 36 år 

En skarpsinnig men dryg svartvinshandlare som härstammar från Pirit men 
som under många år varit boendes i Pyrisamfundets huvustad Hindenburg. 
Julius har med stor framgång bedrivit handel med exklusiva svartviner, 
affärer som i huvudsak görs med överklassen samt till stor del består av 
beställningsjobb. Efter idogt uppvaktande av Filomena, och framförallt ett 
envetet fjäskande för Gevalia, är det bestämt att han skall till att registrera 
sig med den förra och han har rest med till Kröökehus både för att avlägga 
ytterligare en visit hos sina  blivande registreringsföräldrar samt att försöka 
förhandla till sig ett gott pris för en del av familjens Underkröök Excellente 
årgång 88, ett avtal som gäckat honom under de senaste besöken då 
Rebeus är en hårdnackad förhandlare. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Nära två meter lång, smal och koppärrigt ansikte efter en 
sjukdom i unga år. Håret är svart och stripigt och ögonen mörka. Hans 
mun är allt som oftast hårt ihopknipen och hans generella uppsyn är 
högdragen och avståndstagande. Julius ansikte genomgår en drastisk 
förändring när han talar med någon av de andra aristokraterna på godset då 
han i stället är inställsam och ansträngande artig och ett fånigt leende 
brukar vila över läpparna. Han klär sig i mörkt gråa eller svarta kläder i 
blommul av någorlunda moderiktigt snitt. Han bär nästan uteslutande 
uniformsfrack men byter alltid till en välpressad dylik inför middagen vid 
kvällen. Den enda färgklicken i hans klädnad är en nål som förkunnar 
honom som Primiente Försmakare i Hindenburgska Svarvinsguffarr-
sällskapet (titel och medlemskap kräver Bildningsslag med –25% för att 
känna till). 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Drygt nedlåtande  

STYSTYSTYSTY:::: 10    FYSFYSFYSFYS: : : : 7    STOSTOSTOSTO: : : : 16    SMISMISMISMI: : : : 9    INTINTINTINT: : : : 13    VILVILVILVIL: : : : 12    PERPERPERPER: : : : 14    

SBSBSBSB: : : : +1T2    KPKPKPKP: : : : 23    TTTTTTTT: : : : 11    IBIBIBIB: : : : 9    FFFFFFFF: : : : 5,0/25/50 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: IMM 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Egendom (2), Inkomst (6), Hållhake (2, Tulldirektionen) 

FärdighetFärdighetFärdighetFärdigheter:er:er:er: Bildning 53%, Köpså 76%, Iakttagelseförmåga 42%, Rida 54%, 
Fordon 45%*, Energivapen 70%*, Undvika 50%* 

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Kläder, dekorerad plasticsdosa (Disney bild) innehållandes 10 
rökkorvar (Pyri Tubak Tolvor), snoppare i forntidsstål, tändstickor, vapen*  

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Laserpistol med tre energipack till* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Laserpistol* 17 70% 2T6 - 95 

* Gäller om är boven i dramat 



 

 

 

45

Mortea fon Nyphon och Juliana Bruus, 79 och 83 år 

Två åldrande damer ur Pirits societet vilka har varit nära vänner hela livet 
igenom och nu på sin ålders höst är de oskiljaktiga. Deras beteende har 
blivit alltmer excentriskt med åren och både Mortea och Juliana har 
utvecklat en grav kleptomani, vilken får dem att plocka på sig allt som inte 
är fastnitat och lite därtill. Mortea sitter i ett gnisslande gammalt 
hemmabygge till rullstol, "stödhjulsvagn" som hon värdesätter högt då det 
ursprungligen är ett dyrbart fynd från forntiden (en kundvagn). Hon 
skjutsas runt av sin vännina Juliana. Mortea kan dock egentligen gå, hon 
använder vagnen för att förvara de allehanda saker som de två 
kleptomantanterna plockar på sig. Juliana är en kvinna med svartkrut i 
ådrorna; hennes energi är förvånande för en dam i hennes ålder men hon 
lider tyvärr av gravt nedsatt hörsel. Hon bär en exklusiv huva i ett forntida 
konstmaterial (5mm blå neopren) med ett par sinnrika 
ljudförstärkarmanückler fastsatta vid vardera örat (två repiga kökstrattar i 
grön plastics). De två damerna tävlar med varandra om att dö sist. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Mortea är något kraftigt byggd men fortfarande, om hon väl 
reser sig ur stolen, vid förvånande god vigör. Håret är stålgrått och satt i en 
hård knut. Juliana är smal och senig samt mycket långt. Hennes kritvita hår 
är stramt åtdraget i en fläta och hon bär några gnisterbitar invävda i håret. 
De båda klär sig i propert svarta blommulskläder enligt gammelpoirotiskt 
stil. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Envist tjurskalliga och långsinta 

STYSTYSTYSTY:::: 7    FYSFYSFYSFYS: : : : 14    STOSTOSTOSTO: : : : 12    SMISMISMISMI: : : : 13    INTINTINTINT: : : : 11    VILVILVILVIL: : : : 15    PERPERPERPER: : : : 9    

SBSBSBSB: : : : -1    KPKPKPKP: : : : 26    TTTTTTTT: : : : 13    IBIBIBIB: : : : 13    FFFFFFFF: : : : 5,0/25/50 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: IMM 

FFFFörmågor:örmågor:örmågor:örmågor: Status (3), Kontakter (3, Pirits överklass) 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Bildning 44%, Iakttagelseförmåga 63%, Köpslå 34%, Fordon 
45%*, Energivapen 70%*, Pistol 70%, Undvika 50%* 

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Båda har kläder samt undanstoppade i hemliga fickor och 
annat ett otal små värdefulla föremål som de stoppat på sig, Mortea har sin 
kundvagnsrullstol och Juliana sin hörselmanückel, vapen*   

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Mortea har en laserpistol med tre energipack till och Juliana en 
automatpistol 7.65mm i bra skick* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Laserpistol* 21 70% 2T6 - 95 

Automatpistol 7.65mm* 21 70% 2T6 - - 

* Gäller om är bovarna i dramat 

 

Vichy Baddalino, 40 år 

Vichy är trots att hon är IMM uppvuxen i en enkel fiskarfamilj från 
Uddevåld. där man umgicks med mutranter och intre gjorde någon skillnad 
på om hur många ben eller vilken färg huden hade, Detta fördomsfria 
förhållningsätt fick henne att i vuxen ålder söka sig till Göborg.  Vichy är i 
egentlig mening inte Göborgsk medborgare som hon påstår sig vara. I 
dryga två åt aspirerade hon till medborgarskapet. Hon slet hund i 
manufakturer, gjorde äventyrliga resor in i Gislaveden och kan stoltsera 
med att egenhändigt ha satt dit den ökände nudistkleptomanen Bare Bärt 
vars grisaktiga fingrar stulit tvätt på tvättlinorna i aspirantstaden. Vid sidan 
om aspirerandet hann hon faktiskt med att göra sig lite av ett namn som 
poetissa på syltorna i hamnkvarteren. Hennes mjuka avskalade stil gick rakt 
in i fiskarhjärtan och zonfararskallar. Medborgarskapet väntade runt hörnet 
då en Pyrisk agent falskeligen anklagade henne för fusk, ohederlig framfart 
och klåperi. Agenten, som hette Simrick Krusiful lyckades med charm, 
feromoner och en tunna sikmust få tjänstgörande utskottssekreterare att 
diskvalificera Vichy från kommande medborgarskap. Allt för att hennes 
antipyriska diktverk stungit så i dennes (osedvanligt stora) öron. 
Förkrossad, mållös visades poetissan dörren och ett par veckor senare 
befann hon sig åter i sitt hatade Pyri. Men inte lät hon sig slås ner i för det! 
Hennes diktverk fortsatte att ge henne mat för dagen fast men i denna gång 
i betydligt mer kryptiskt formulerat.  Ett halvår senare hade hon funnit en 
mecenat som bekostade hennes uppehälle. Hon figurerade allt oftare i den 
Pyriska societeten som icke ont anande lyssnade på hennes anitpyriska lyrik.  
Detta är och har varit hennes syssla i snart 10 år och hon när fortfarande en 
dröm om att infånga Simrick Krusfuil och tvinga denne att erkänna sina 
lögner så att hon kan återvända till sitt hjärtas Göborg. Något som 
ytterligare kan nämnas är att Vichy hyser ett helt otippat motorintresse som 

illa blandar sig med lyrik och skaldekonst. Hon kan inte mycket men tittar 
gärna in under motorhuven och får sig en beskrivning.  

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Vichy är lite till växten och har plirig små ögon. Hon haltar lätt 
på vänster ben och hon utsätter sig ogärna för fysisk påfrestning. Hon biter 
på naglarna när ingen ser på och hennes tjocka svarta hår går inte att ha i 
någon annan frisyr än kort. Detta tillsynes anskrämliga yttre bleknar då hon 
öppnar sin mun och låter sin glasklara röst ljuda. Vichy har en kristallklar 
basröst som får folk att stanna upp, vända sig om på gatan. Hennes sätt att 
tala får ofta folk att ta till tårarna, brista ut i skratt. Hennes Göborgska 
dialekt adderar, av förklarliga skäl, bara till detta. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Uttrycksfullt kryptisk i ordet och anskrämlig till det yttre 

Personreferens:Personreferens:Personreferens:Personreferens: Wilma i scooby-doo 

STYSTYSTYSTY:::: 14    FYSFYSFYSFYS: : : : 14    STOSTOSTOSTO: : : : 8    SMISMISMISMI: : : : 7    INTINTINTINT: : : : 15    VILVILVILVIL: : : : 15    PERPERPERPER: : : : 12    

SBSBSBSB: : : : 0    KPKPKPKP: : : : 22    TTTTTTTT: : : : 11    IBIBIBIB: : : : 7    FFFFFFFF: : : : 3,0/15/30 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: IMM 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Gammal ovän (1, Simrik Krusfuil) 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Köpslå 100%,  

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Kläder, penna, papper & rivjärn för att bereda blusingrotsthe 
om aftonen, broderad väska innehållande skrivdon, anteckningsböcker och 
Göborgsk memorabilia i form av stenar, någon pressad blomma etc. samt 
vapen*  

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Laserpistol med tre energipack till* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Laserpistol* 17 70% 2T6 - 95 

* Gäller om är boven i dramat 

 

Huberius Tobelin, 60 år 

Den åldrande Tuberius har sedan Fileas unga tonår tjänstgjort som dennes 
gentlemans gentleman. Hans bakgrund är brokig och han har provat på det 
mesta i sina dagar. Tuberius är något mer handlingskraftig än sin herr 
åtminstone samt snäppet klipskare, och när Fileas på grund av 
överförfriskning eller bara ren impulsiv dumhet satt sig i zonklistret är det 
Tuberius som får försöka kliva in och lösa det hela, något som inte alltid går 
helt som det är tänkt. För det mesta följer han enbart lamt dock i sin herres 
fotspår, vad nu än för upptåg denne har i farten. Tuberius har en god 
uppfostran och utbildning i grunden men har i unga dar även tjänstgjort 
inom den Pyriska militären och är fortfarande någorlunda hemma med en 
skarprättare i handen. Hanär likt Fileas öppen och artig till sättet men tyvärr 
långsam av sig i vändorna, något som får Fileas att sucka tungt till och från, 
trots att den senare knappast har vidare fart själv. Hans mutation livssinne 
gör honom mycket uppmärksam på sin arbetsgivares närvaro och i tur 
överraskande effektiv i sin tjänstgöring. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: En smärt herre med långdraget ansikte och tunn päls uppe på 
skallen. Han har en något framåtlutad gång och hans hängande händer får 
honom att se mer trött och sliten ut än vad han är; fortfarande är det krut i 
den gamla butlern. Han klär sig i en mörk frackuniform med jackan 
dubbelknäppt ända upp till halsen. En styv vit krage med tillhörande svart 
pyrisk frackslips syns ovan för kanten på frackuniformens jacka. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Belevad men ack så sävlig 

STYSTYSTYSTY:::: 10    FYSFYSFYSFYS: : : : 13    STOSTOSTOSTO: : : : 8    SMISMISMISMI: : : : 14    INTINTINTINT: : : : 10    VILVILVILVIL: : : : 9    PERPERPERPER: : : : 13    

SBSBSBSB: : : : -1T2    KPKPKPKP: : : : 21    TTTTTTTT: : : : 10    IBIBIBIB: : : : 14    FFFFFFFF: : : : 4,4/22/44 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: MD (Schimpans) 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Livssinne 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Bildning 34%, Köpslå 25%, Gevär 43%, Pistol 56%, Vagn 45%, 
Livssinne 82%, Livssinne 77%, Fordon 38%*, Undvika 50%* 

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Frackuniform, fickur tillägnat hans fader, vapen*  

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Enskotts hemmabyggd 9mm pistol med femton skott* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Hemmabyggd 9mm pistol* 30 56% 3T6-2 - 68 

* Gäller om assisterar boven i dramat 
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Kjell-Villiam Krokus, 45 år 

Kjell-Villiam har under över tio år tjänstgjort som butler åt den domderande 
Tårkel. Han ser sig själv som mycket väl skolad i den pyriska överklassens 
etikett och han tar varje tillfälle i akt att visa annat tjänstefolk att han 
minsann är förmer än dem. Hans familj har i ett par generationer varit 
anställda som butler eller liknande förtroendepositioner hos aristokratätter 
såsom Skarp och Kjell-Villiam har all intention att visa sig värdig sitt 
släktenamn i denna roll. Han gör sig sällan särdeles många vänner och i sitt 
stilla sinne underhåller han sig allt som oftast med att klura ut en 
smädande hämnd mot dem som han tycker har förolämpat honom. Han 
ses allt som oftast tätt följa i Tårkel spår och han har stor respekt för dennes 
åsikter och krav och även om Kjell-Villiam egentligen kan inse att saker som 
den förre beslutar är helt zontokiga så övertygar han sig själv om att en 
aristokrat alltid vet bäst samt att hans roll inte är att ställa sig frågande till 
sina bättres tyckanden och tänkanden. Kjell-Villiam har genom sin mutation 
Dubbelhjärna ett mycket gott handlag och kan både raka Tårkel samtidigt 
som han kan fluffa till dennes frisyr eller liknande.   

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: En snoffsig medelålders taxherre som mycket gärna spenderar 
några timmar per vecka hos en pälssalong i Hindenburg för att få till den 
glans och trimning som anses rätt för stunden. Han klär sig i ålderdomliga 
frackuniformer i blomull med stel krage och långa släp samt stora 
gammalpyriska kråskragar. Utomhus bär han ofelbart en bredhättad hatt. 
Till kvällarna är hans utstyrsel likadan även om han ser till att byta om till en 
frackuniform i bättre skick. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Snobbigt konservativ 

STYSTYSTYSTY:::: 9    FYSFYSFYSFYS: : : : 12    STOSTOSTOSTO: : : : 9    SMISMISMISMI: : : : 11    INTINTINTINT: : : : 8    VILVILVILVIL: : : : 6    PERPERPERPER: : : : 10    

SBSBSBSB: : : : -1T2    KPKPKPKP: : : : 21    TTTTTTTT: : : : 10    IBIBIBIB: : : : 11    FFFFFFFF: : : : 4,0/20/40 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: MD (Tax) 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Dubbelhjärna 

Lyte:Lyte:Lyte:Lyte: 10% 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Bildning 33%, Köpslå 11%, Iaktagelseförmåga 14%, Pistol 
38%*, Fordon 38%*, Undvika 50%* 

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Kläder, 47 gummiband som med stolthet används för diverse 
sysslor, vapen*  

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Enskotts hemmabyggd 9mm pistol med femton skott* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Hemmabyggd 9mm pistol* 30 56% 3T6-2 - 68 

* Gäller om assisterar boven i dramat 

 

Walfrid Muule, 42 år 

Uppvuxen i ett välbeställt hem i Hindenburg som son till en pärhandlare 
fick Walfrid en god uppfostran och sattes i skola hos en kunskapare i några 
års tid. Fadern, en medlem i Peckwickordern, såg till att Walfrid fostrades 
efter de traditionella pyriska seder som immarna brukar sig åt, något som 
den unga Walfrid, när han trädde i tjänst som butler i tidiga tjugoårsåldern 
hade god nytta av. Hans mule är på sedvanligt Peckwick manér något för 
högt hållen för många av de muterade djur han möter men immare har en 
desto positivare inställning till honom i gemen .Med sitt belevade om än 
något stroppiga sätt har Walfrid varit en uppskattad butler hos de olika 
herrar han tjänstgjort hos och Julius är hitintills mycket nöjd med Walfrids 
uppförande hitintills. Han är snabb i vändningarna, har en god känsla när 
det kommer till att förutse sin herres önskemål och hans förmåga, något 
som han dock inte visar öppet för Julius, att manipulera tingestar av järn har 
kommit väl tillhanda i hans vardagliga sysslor. Walfrid är en operettfantast 
av stora mått och när han är ensam hörs ofta hans välljudande tenor 
stämma upp i något av de senaste verken som uppförs på Dramadora eller 
annorstädes. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: En ståtlig renherre med välputsad krona och rak rygg. Han klär 
sig i moderiktiga men diskreta kläder i blomull men kan till kvällen ses ta på 
sig en uppassares avkortade frackuniform i äkta giselaull med några 
gnisterbitar satt som knappar, ett sätt för Julius att visa att han minsann har 
gott nog med krediter att klä sitt tjänstefolk väl. Ett par glasögon i bjärt 
plastics sitter över mulen. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Artig men med högt hållen mule 

STYSTYSTYSTY:::: 14    FYSFYSFYSFYS: : : : 10    STOSTOSTOSTO: : : : 14    SMISMISMISMI: : : : 10    INTINTINTINT: : : : 11    VILVILVILVIL: : : : 11    PERPERPERPER: : : : 12    

SBSBSBSB: : : : +1T3    KPKPKPKP: : : : 24    TTTTTTTT: : : : 12    IBIBIBIB: : : : 10    FFFFFFFF: : : : 4,8/24/48 m/ m/ m/ m/SRSRSRSR    

Klass:Klass:Klass:Klass: MD (Ren) 

Förmågor:Förmågor:Förmågor:Förmågor: Magnetism 

Lyte:Lyte:Lyte:Lyte: 5% 

Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter:Färdigheter: Bildning 37%, Spel 25%, Vagn 45%, Magnetism 76%, Pistol 
38%*, Fordon 38%*, Undvika 50%* 

Utrustning:Utrustning:Utrustning:Utrustning: Kläder, forntidsglasögon, vapen* 

Vapen:Vapen:Vapen:Vapen: Enskotts hemmabyggd 9mm pistol med femton skott* 

Rustning:Rustning:Rustning:Rustning: - 

VapenVapenVapenVapen    InitInitInitInit     % % % %    SkadaSkadaSkadaSkada    PenPenPenPen    PålPålPålPål    

Hemmabyggd 9mm pistol* 30 56% 3T6-2 - 68 

* Gäller om assisterar boven i dramat 
 

Fogis Motåårblock, 51 år 

Fogis är ansvarig för tjänstefolket på godset är en gammal motorskalle från 
klan Delåårian. Den åldrande räven blev i unga dagar förskjuten efter en 
dispyt med den dåvarande överkuckun och han bär ett tunt ärr över ena 
kinden och långt fler och fulare ärr över kroppen efter den behandling han 
fick när han satte sig upp mot denne. Många år har gått sedan dess och 
Fogis har funnit sig väl tillrätta i sin roll på Kröökehus, där han nu varit i 
över femton år. Han har en god erfarenhet av pyriska seder och förstår 
mycket väl den konflikt  och de missförstånd som kan uppstå när en 
motormarodör möter en pyrier, framförallt om den senare är en aristokrat. 
Hans egna vandringar under flera års tid genom Pyrisamfundet lärde 
honom ett antal läxor i det hänseendet. Fogis har för länge sedan kommit 
att finna sig tillrätta med sitt liv borta från Delåårian och hans nesliga brott, 
att stjäla en fläktrem från en klanfrändes motormarodörekipage, har både 
han och de i klanen som nu minns honom sedan länge försonats med. Det 
finns sålunda ingen animositet från Fogis håll gentemot några motorskallar 
från Delåårian utan han är tvärtom vänligt inställd till dem och kan bli en 
bundsförvant för rollpersonerna. Han är dock något försiktig med att 
berätta anledningen till varför en motormarodör så länge levt borta från sin 
klan då han inte är helt säker på att yngre personer från Delåårian skall 
reagera positivt. Får han vidare anledning att lita på rollpersonerna tvekar 
han dock inte att berätta sitt livs historia. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Ärrad och med ett flertal gråa tussar i den roströda pälsen. Ett 
öra har några hack i sig och hans ögon har en vild lyster som inte rimmar 
helt med hans undernådiga och artiga hållning i immares närvaro. Han klär 
sig i enkla och mörka blomullskläder av praktiskt men propert snitt. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Hjälpsam och vänlig men med marodörglimten i ögat 

Klass:Klass:Klass:Klass: MD (Räv) 

Lyte:Lyte:Lyte:Lyte: 5% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Tulo Dröger, 40 år 

Tulo är kock på Kröökehus och han kan enbart sorgset åse hur 
motorskallarna behandlar hans mödosamt gjorda kreationer. En någorlunda 
duglig man i köket som skolats i Östervik och en tid, under vad han ser som 
sina glansdagar, tjänstgjorde på det beryktade Hej Babberiba. Han har nu 
varit på Kröökehus i några års tid 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Glansig och flottig päls, tätt sittande mörka ögon och fyra armar 
med för många leder. En rejäl kalaskula och tjocka dubbelhakor visar hur 
förtjust han är i sin egen mat. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Bräkigt butter och snarstucken 

Klass:Klass:Klass:Klass: MD (Får) 

Lyte:Lyte:Lyte:Lyte: 90% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Köksassistent, - 

En robot som jobbar som köksassistent. Den är ointressant för 
rollpersonerna och existerar enbart för att hacka grönsaker, reda till såser 
och annat. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Ena benet är en protes gjord av pyriskt gjutjärn och "klånkar" när 
den går. Tyngden gör att den släpar benet efter sig och då det är något för 
kort haltar den dessutom. En av händerna är dessutom borta och i det 
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sönderslitna hålrummet sticker den sonika in det redskap den behöver 
använda för stunden; en slev, en visp o.d.  

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Plåtigt trist 

Klass:Klass:Klass:Klass: RBT 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Luggemor, 23 år 

Luggemor är född i trakten och har tjänstgjort på Kröökehus i fem sex år. 
Hon är en livlig själ som allt som oftast ådrar sig gästande 
aristokratynglingars blickar, något som paret Underkröök är helt ovetande 
om men som leder till mycket tissel och tassel bland tjänstefolket. Hennes 
flörtande är dock oskyldigt och Luggemor är inte mer än en enkel själ som 
tycker gott om de flesta hon möter.  

Utseende: En riktig sötnos till mutant med yvigt blont hår och pigga ögon 
som gärna blinkar förföriskt mot en stilig yngling. Hennes enda lyte är ett 
par ynkligt små öron, något hon skäms över i immares sällskap och döljer 
med finurliga frisyrer som täcker de centimeterstora utväxterna. Klädd i 
samma enkla och mörka blomullskläder som de andra tjänsteflickorna. 

Karaktär: Flörtigt sprudlande 

Klass: MM 

Lyte: 10% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Tilta, 64 år 

Har jobbat för släkten Underkröök sedan tidiga tonåren och ser Rebeus och 
Gevalia mer som trinda små barn än Kröökehus herrefolk. Hon känner allt 
och alla på godset och kommer väl överens med de flesta med sitt 
sydpyriskt öppna och tillmötesgående sätt. Hon har dock aldrig, trots sina 
många tjänsteår, fått en vidare hög position på godset, förmodligen på 
grund av hennes tydliga mutanttillhörighet. Tilta har en djupt skorrande 
dialekt och kan vara svår att förstå när hon blir upprymd eller för full i skratt. 
Likt en del andra mutanter med fotosyntes påverkas hon av årstidens 
växlingar – ju mer sol desto bättre humör och mer energi har hon – och hon 
fullständigt sprudlar av arbetslusta i sensommarvärmen. 

Kammarjungfru 

Utseende: Äppelkindad och trind mutant med håret satt i en lång fläta. 
Huden har en varmt grön ton och även hennes hår har drag åt det 
gräsfärgade hållet. 

Karaktär: Godmodig bondmora 

Klass: MM 

Lyte: 100% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Tina-Tina, 22 år 

En simpel höna från trakten som ända sedan späda kycklingsben fått 
tjänstgöra på Kröökehus. Hon är ivrigt hjälpsam och gör sitt bästa för att 
passa upp på godsets gäster, även om hon riktigt vet hur hon skall bete sig 
mot immarna med, för henne, stelt och svårförståeligt överklassmanér.  

Utseende: Brunfjädrad ung flicka med klargul näbb och virrigt irrande blick. 
Knappt en meter hög och har svårt att finna passande 
kammarjungfrudräkter till sin klotrunda kropp och yviga armar, varför 
hennes mörka blomullskläder inte riktigt matchar de övrigas. 

Karaktär: Kluckande nervös och inställsam 

Klass: MD (Höna) 

Lyte: 25% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Krusealia, 16 år 

Uppväxt i ett hus för föräldralösa töser i Muntermåla och med enkel 
uppfostran från strikta och agningsbenägna husmödrar är Krusealia 
ständigt orolig för att göra bort sig och få lämna det långt mer trivsamma liv 
hon lever som tjänsteflicka åt Underkrööks än hon gjort hitintills under sina 
levnadsår. Gör allt för att vara till lags men gör lätt fel i sin ivriga önskan om 

att inte göra några misstag. Ryggar skrämt undan varje gång något inte går 
som tänkt efter år av en vinande käpp när så sker. 

Utseende: Darrande mager tik med hängande öron, stora oskyldiga mörka 
ögon och matt päls. Hennes enkla kammarjungrudräkt i blomull sitter 
oavsett ansträngningar oformligt draperade över henne. 

Karaktär: Enfaldigt hjälpsam och klumpig 

Klass: MD (Hund) 

Lyte: 35% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Malgalena, 20 år 

En enkel torpartös från trakten som tjänstgjort som kammarjungfru på 
Kröökehus i några års tid. Hon försjunker lätt i dagdrömmar och äventyrliga 
grubblerier. Får den alldagliga flickan mycket uppmärksamhet från en stilig 
rollperson kan hon mycket väl bli betuttad i denne. 

Utseende: Flätat ljust hår och ett fräknigt anlete med stora utstående ögon 
som sitter långt åt sidorna på huvudet samt sex fingrar på varje hand. Ler 
ofta glatt och visar en glugg mellan framtänderna. Klädd i mörk 
kammarjungrudräkt i blomull. 

Karaktär: Lättpåverkad dagdrömmare 

Klass: MM 

Lyte: 20% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Haberman Permückel, 48 år 

Druvklotsexpert och den som innehar den ärorika posten som godset 
bautanäsa när det kommer till svartvin – förlänad titeln förste vinmixer. 
Hans jobb innebär bland annat att han skall blanda olika årgångar av 
svartvin för att få fram mer speciella smaker på de bättre flaskorna och han 
ansvarar även för att vinet jäser rätt i sina enorma tunnor av järnek. 
Habermans liv kretsar kring svartvinet och han bedömer mestadels folk 
efter deras inställning till det förra. Han har därför inte ett gott öga till den 
nye etanolbrännaren. Hans synnerligen väl utvecklade smak och luktsinne 
(Superbt sinne: smak och hörsel) har kommit honom väl till gagn under 
hans nära tjugo år som anställd på Kröökehus. Undviker Tokbjörns sällskap 
och är snabb att baktala honom.   

Utseende: En förvånansvärt lång och gänglig åkersork med stor nos och slö 
hållning. Han klär sig i enkla ulkullskläder, vilka är täckta av fläckar efter 
svartvin och druvklotsjuice, samt ett par tjocka knegarkängor. 

Karaktär: Svartvinsfrälst arbetsnarkoman 

Klass: MD (Åkersork) 

Lyte: 5% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Tokbjörn Talott, 33 år 

Etanolbrännare och ansvarig för destillatorn. Ser sig som förmer än de 
andra anställda och har få vänner ibland dem. Han har varit på godset 
sedan strax efter att avtalet med motormarodörerna slöts, en uppgörelse 
som både gör honom upprymd och förargad då han är starkt patriotisk men 
som dessutom retar honom då det vid motorkultisternas besök hela tiden 
uppdagas att hans kunnande om etanolbränning står sig slätt mot dessa 
avgasstinkande vildar. Han har vid flera tillfällen funderat över att berätta för 
Pyriska myndigheter om Rebeus beteende men hans strikta uppfostran och 
tro på aristokrations rätt samt Tokbjörns beundran för den domderande 
godsfrun får honom att låta bli. Han kommer vara kort av avsnäsande mot 
rollpersonernar, precis som han är mot resten av tjänstefolket. Hans usla 
beteende mot dem kommer från att är immare och ser sig som bättre än de 
andra som är mutanter. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Kort och satt med brett ansikte och potatisnäsa samt en smal 
och välvårdad mustasch som han gärna tvinnar. Tokbjörn försöker efterapa 
herrskapsfolkets propra klädnad men hans bristande uppfostran och 
krediter räcker inte långt och den luggslitna blomullskostym han bär är flera 
säsonger gammal och lappad på armbågarna. Den är dock prydligt pressad, 
skjortan stärkt och hans enkla snörskor är blankt putsade.  

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Otrevlig översittare 

Klass:Klass:Klass:Klass: IMM 
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Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Bianke Fjääder och Hämpas, 38 respektive 33 år 

Bianke är ansvarig för godsets olika djur, ett par fålar, etterdoggar samt en 
flock kutbockar och ett tiotal ulkar. Drängen Hämpas hjälper henne i 
arbetet. Ingen av dem är egentligen intressant för äventyret. 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Bianke är en solbränd och väderbiten kvinna med mörkt hår satt 
i en stram knut. Hon bär enkla och praktiska ulkullskläder samt en vid 
sydpyrisk hatt. Hämpas är storväxt och har en blond kalufts som redan 
börjat tunnas ut. Munnen är halvöppen för jämnan och ordet trögtänkt 
verkar stämplat i pannan på honom.  

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Bianke är korthuggen och ointresserad av allt utom sina djur, 
Hämpas är hjälpsam men trögtänkt. 

Klass:Klass:Klass:Klass: Båda är MM 

Lyte:Lyte:Lyte:Lyte: 5-25% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Kluve, Mocca och Ralph, 40, 23 respektive 25 år 

Jobbar som druvklotsodlingsarbetare vid godset. Hjälpande händer till både 
Haberman och Teo när så behövs. Mocca är den som är kusk på den vagn 
som skenar i början av äventyret.  

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: De är klädda i enkla och slitna ulkullsoveraller med mörka fläckar 
av druvklotsjos. Kluve är intetsägande mager man med flint och plirande 
mörka ögon. Mocca har ett grällt halsband med pyriska glaspärlor i och en 
gul scarf runt huvudet, Raplh har mörk päls och hängande morrhår. Några 
billiga tennringar hänger i vänster öra. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Tillbakadragna och bonniga 

Klass:Klass:Klass:Klass: Kluve är MM, Mocca är en muterad Cappucino apa och Ralph en 
muterad råtta 

Lyte:Lyte:Lyte:Lyte: 5-30% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Gringo, Max-Max, Rilta, Veggas och Fjudåår, 20-35 år 

Anställda som vakter på godset. Händiga med skarprättare och 
intimiderande stora. Håller sig mest för sig själva.  

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Storväxta och klädda in grova knasaullskläder och 
skrotrustningar.  

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Buttra och ovänliga 

Klass:Klass:Klass:Klass: Gringo och Max-Max är MM, Rilta ett muterat vildsvin, Veggas en 
muterad gris och Fjudåår en muterad Älg 

Lyte:Lyte:Lyte:Lyte: 5-50% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 

Skrot-Låbbe, 35 år 

Underlig luffare från trakten kring Kröökehus - enfaldig, bråkig men inte 
elak. Han släpas fram av Tårkel som den skyldige, vilket lätt överbevisas. 
Däremot kan Skrot-Låbbe själv sätta upp föga försvar gentemot 
aristokraten; hans virriga och föga sammanhängande berättelse får det till 
att han var ute och stirrade på stora vit bollen i himlen, då han är mycket 
förtjust i hur dess vänliga anlete alltid vill lysa på honom, vid den tid då 
stölden skedde. Utsagan kommer samtidigt med gutturala ljud, dreglande, 
en massa nonsens om fina herrn/damen och annat samt underliga egna 
påhittade ord. Skrot-Låbbe själv 

Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: En stackars mutant som fått för mycket Lyte och för få 
mutationer. Han lider av puckelrygg, underligt förstorad haka och läpp samt 
har en skada på korsryggen som får honom att luta sig framåt och släpa ena 
benet efter sig. Håret är mörkt och stripigt och de bruna ögonen ivrigt glada 
men oförstående. 

Karaktär:Karaktär:Karaktär:Karaktär: Bortkommen dåre utan ont uppsåt 

PersoPersoPersoPersonreferens:nreferens:nreferens:nreferens: Salvatore i ”I Rosens Namn” 

Klass:Klass:Klass:Klass: MM 

Lyte:Lyte:Lyte:Lyte: 100% 

Inga andra egenskaper lär vara av intresse. 

 
 
 

 



 

 

 

49

9. APPENDIX 
Följande är sakerFöljande är sakerFöljande är sakerFöljande är saker som finns med i Vredens Druvklot men 
inte går att återfinna i regelboken alternativt är nytt 
material enkom för äventyret.  
 

Vita KårenVita KårenVita KårenVita Kåren    
(För vidare information se Undergångens Arvtagare del 1 – 
Den Innersta kretsen.) 
 
Text…. 
 
 
 
 

Nya mutationerNya mutationerNya mutationerNya mutationer    
I äventyret har en av de färdiggjorda rollpersonerna, 
balanskonstnären Baddy Delåårian, en variant av 
mutationen Superbt sinne. 
 
Superbt sinne Superbt sinne Superbt sinne Superbt sinne ---- balans balans balans balans    
Kostnad: 1 
Aktivering: Automatisk 
Räckvidd: Personlig 
Effekt: Balanssinnet är ypperligt utvecklat 
Varaktighet: Permanent 
Beskrivning: Text… 
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ROLLPERSONER TILL ÄVENTYRET 
 De olika rollpersoner som är specialgjorda för Vredens druvklot står med nedan samt en kort introduktion till 
motormarodörernas värld. 
 

En studie i avgasgrått: Hultamarkens motorgalningarEn studie i avgasgrått: Hultamarkens motorgalningarEn studie i avgasgrått: Hultamarkens motorgalningarEn studie i avgasgrått: Hultamarkens motorgalningar    
Nedtecknat av Franz-Bjarne Colkensdam, exploratoraspirant och vittberest Hindenburgbo år 96 p.t. 
 
Förgasare. Glåparfajter. Trottenålar. Hultamarkens motorskallars värld döljer en skrofmålsfrämmande lingvistik samt 
seder och bruk vilka är lika opyriskt barbariska och maliciösa som de är djupsinnigt raffinerade och svårförståliga. Att 
förklara motorkultisterna för obelevade råskinn utan kultur, konstnärligt sinne och vardagligt vett är dock att gravt 
underskatta den månghundraåriga tradition som ligger bakom dessa etanolstinkande marodörers sätt att leva. Deras 
säregenhet yppar sig i råfräna vråålarmachismo uttalanden såsom ”bättre fajtas än illa fly”, ”agera först och klura sen” och 
liknande, utsagor som vittnar om motorkultisternas stolthet, rättframhet och oblyga tendens att ta sig an vad de försätter 
sig att göra med en ivrigt hårdför och direkt metod. Andra ting som för oss pyrier är remarkabla är motorskallarnas orala 
stridskonst glåparfajt, vilken tillåter enviger att utkämpas utan att blodsdroppar spills; deras styvnackade och osjälvisk vilja 
att skydda de egna – både motorskalleklanen de är en del av men också personer eller grupper som de är lierade med – 
och allra främst sin och de sinas avkomma; samt en kaotisk med synnerligen väl fungerade gemenskap motorsmarodörer 
emellan – en grupp motorskallar samverkar som det mest välsmorda ångmaskineri. Dessa beteenden blandas med 
vidskepliga zonsagor där tron på allehanda järtecken och vidskepligheter – återfunna fordonsdelars kraft, oförklarliga 
hultamarksfenomen och skrotfädersandars existens - blandas med avgeistpsykonauters påstådda visioner och insikter då 
de sjunker ned i draggsterdrankframkallat tvåtaktarrus under motorers ihåliga och rytmiska dunkande. Vem vet vad som 
är sanning och vad som är myt bland dessa ting och för en enkel Pyrier så lär den enigma som motormarodörkulturen 
utgör bestå. 
 
SkrofmålsuttydningSkrofmålsuttydningSkrofmålsuttydningSkrofmålsuttydning    
För den skarpsinnige som läser denna anspråkslösa text kan många av de benämningar, namn och tingestar som häri 
omnämns vara fullständigt främmande, varför jag valt att nedan på simpelt vis uttyda dessas betydelse i termer vilka vi 
pyrier är bekanta med. 
 
FörgasareFörgasareFörgasareFörgasare, titulering för storvulna potentater bland Hultamarkens motormarodörer, möjligtvis en omskrivning för någon 
synnerligen imposant och kraftfull mutant. 
GrobianGrobianGrobianGrobian, en erfaren kämpe i motormarodörernas säregna verbala glåparfajt. Den illustra mästaren bland alla 
hultamarkens grobianer kan stolt titulera sig tokgrobian, alla klaners smädaröverkucku. 
HålskapareHålskapareHålskapareHålskapare, ett illavarslande namn som motorskallarna tillger de skallaglotande PSI mutanterna och den diaboliska kraft 
som de tillskriver dem – en förmåga att skapa destruktorsvarta hål i marken under ett utsett offer, i vilket denne 
obevekligen och handlöst tumlar ned och försvinner. Enbart sittandes tryggt bakom ratten, skyddad av ärrad plåt och 
kromade bågar, är man säker för ondögnarnas attacker. 
KlofingerKlofingerKlofingerKlofinger, det skymfande öknamn som de givit människan utan lyten och mutationer. I motorkultisternas ögon en sinister 
och opålitlig figur vars hunger för rikedomar och makt är djupare än världsmasken kan kräla. 
MetallkontrollantMetallkontrollantMetallkontrollantMetallkontrollant, benämning på de mutanter som har den notabla förmågan att manipulera ting av järn. 
MotorpratareMotorpratareMotorpratareMotorpratare, en tudelad titel för automater. Nedlåtande i de fall då den refererar till mekkor som nyttjas likt viljelösa 
trälar – ett verktyg att bruka likt motormarodörernas däckmonster – eller vördnadsfull i de fall då den omtalade automaten 
besitter ovärderliga kunskaper i motorers mysterium, kolvars rytmik och gnistpluggars sprakarkraft. 
RaggargeistRaggargeistRaggargeistRaggargeist, osalig urfädersandar efter marodörer som gått en neslig och fridfull död till mötes, vilka nu med ihåliga skrin 
och vrålande tomgång tömmer de levandes tinnerförråd och lämnar nattsvarta däcksspår efter sig. 
SoppamorskenSoppamorskenSoppamorskenSoppamorsken, en smygande zonbest med outsläcklig etanoltörst och oöverträffad slughet. 
TrottelnålTrottelnålTrottelnålTrottelnål, de högt aktade mutanter vars osvikliga sinne för hur väderstrecken löper dirigerar klanernas färder genom den 
bedrägligt föränderliga topografin i Hultamarken och rattar dem rätt till möten under det mäktiga Vråålet. 
 
 

MYSKO DELÅÅRIAN 
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”Mysko är i sanning ett besynnerligt fjärderfä – jag skulle 
drista mig till att säga att inte ens hans egen mor förstår 
sig på honom. Inte nog med att hans avgeist-bräckta, 
kraxande röst trasar sönder vartenda ord som kommer ur 
hans näbb, dessutom predikar han med en faslig brådska 
som får klockor att stanna och ulkmjölk att surna. Hans 
fjädrar är mestadels dammiga men näbben är blank och är 
dekorerad med inristade snirkliga flammor. Mysko är yvig i 
sina rörelser och välter inte sällan saker i sin omgivning. 
Att han trots detta bemästrar bullervagnarna 
motorskallarna förfogar över är för mig ett stort 
mysterium. Hen verkar stundom helt vara i sin egen 
etanoldoftande verklighet, men det kan inte dölja det 
faktum att han har ett hjärta av guld. Trots att han är 
motorskalle så döljer sig en riktigt kavaljersmässig rackare 
under lorten och de säregna paltorna. Hans kamrater säger 
att han har mycket god hörsel, något som jag själv inte 
kunnat avgöra. Säkert är dock att den som tar sig tid att 
lära känna denna hederspippi kommer att finna ytterligare 
guldkorn som jag ännu ej hunnit erfara.”  

Terston Åkerglimt om Mysko DelåårianTerston Åkerglimt om Mysko DelåårianTerston Åkerglimt om Mysko DelåårianTerston Åkerglimt om Mysko Delåårian    
 
Mysko Delåårian är inte vilken muterad kråka som helst – 
han är storpsykot, avgeistens otvivelaktiga inhalerare, de 
framlidnas translator, motordunkets uttolkare, Che-Vrååles 
praktikant och stundom högra hand. Che-Vrååle utnämnde 
redan vid tidig ålder Mysko Delåårian som sin efterträdare, 
men utbildningen har varit tämligen sporadisk sedan dess. 
Kanske på beror det på att Che-Vrååle själv för det mesta 
ligger i etanoldoftande dvala, men också på att livet som 
avgeistpsykonaut är en kunskapsjakt i isolering. Mysko har 
vid den ansenliga åldern 23 ändå lärt sig att lyssna på sina 
drömmar och i övrigt uttyda omen och varsel som 
skrotfäder och motorpatriarker signalerar från andra sidan.  
Mysko är en glad men något inåtvänd person som gärna 
tolkar och uttyder verkligheten. Dessa tolkningar har 
flertalet gånger räddat livet på både honom och hans 
vänner. Detta gör att Mysko trots sina kommunikativa 
tillkortakommanden behandlas med respekt och vördnad 
av sin omgivning – något som han själv inte alltid ser. 
Självförtroendet kan ibland svikta när det behövs som 
mest.  
 

TrasselkommandotTrasselkommandotTrasselkommandotTrasselkommandot    
I takt med att klan Delåårian har växt och klanens grannar 
krävt allt större uppmärksamhet bestämde sig klanens 
ledare att ett speciellt kommando skulle bildas. 
Kommandots uppgift är att sköta diplomatiska kontakter 
med utanförstående stammar och grupperingar, samt att 
utföra de ibland komplicerade kuriruppdrag som krävs för 
att reda ut de senaste hultamarksintrigerna. Gruppen har 
fått namnet trasselkommandot, och deras nya uppdrag är 
att återföra ett för klanen mycket viktigt smycke som under 
de senaste åren varit i den icke muterade människan 
Rebeus Underkrööks ägo. Underkröök har haft affärer med 

klanen och samarbetet har varit fruktsamt, men nu måste 
alltså smycket tillbaka till klanen. 
 
Den muterade kråkan Mysko Delåårian som har kontakt Den muterade kråkan Mysko Delåårian som har kontakt Den muterade kråkan Mysko Delåårian som har kontakt Den muterade kråkan Mysko Delåårian som har kontakt 

med livet på andra sidan etanolångornamed livet på andra sidan etanolångornamed livet på andra sidan etanolångornamed livet på andra sidan etanolångorna 
 

Myskos åsikter om trasselkommandotMyskos åsikter om trasselkommandotMyskos åsikter om trasselkommandotMyskos åsikter om trasselkommandot    
BaddyBaddyBaddyBaddy styr din väg, du rider på hans flak.. Han är en god 
lyssnare och har ofta något viktigt att säga. Han är äldst i 
gruppen och de andra visar honom tillbörlig respekt. 
Baddy har ofta tankarna på annat håll. Efter vad du förstår 
så var hans position ifrågasatt innan han blev medlem i 
trasselkommandot – kanske för att han är en drömmare 
och visionär, egenskaper som mer jordbundna marodörer 
har svårt att förstå sig på. 
Om du ändå hade SynnövesSynnövesSynnövesSynnöves hårda attityd och robusta 
benbyggnad. Du har sett henne kasta sig av fordon i full 
fart utan ta det minsta skada. Hennes förståelse för 
avgeistvärlden är förvisso begränsad, men hon verkar tycka 



 

 

 

52

om dig även om hon ibland har svårt att höra vad du säger. 
Du tycker dig ana en viss obalans i relationen mellan Bralf 
och Synnöve –förmodligen är detta något som de själva 
ännu inte upptäckt. 
Tänk om din tunga varit lika vass som BralfsBralfsBralfsBralfs, tänk om din 
stämma varit lika ljuv – då hade ditt liv i klanen sett 
annorlunda ut! I hemlighet beundrar du Bralfs egenskaper 
och ser honom som ett diplomatiskt geni. Om ändå 
beundran var ömsesidig - det känns ofta som om Bralf ser 
ner på ditt flaxande och dina visioner. Du måste vara mer 
snäll och uppmärksam mot honom, då hans humör kan 
ibland vara mycket eldfängt, och du kan ana en smula 
högmod i hans skarpa blick.  
 

RRRRollformulärollformulärollformulärollformulär    
GrundegenskaperGrundegenskaperGrundegenskaperGrundegenskaper och sekundära egenskaperoch sekundära egenskaperoch sekundära egenskaperoch sekundära egenskaper 
STY:STY:STY:STY:  7 LYTELYTELYTELYTE:::: 175% 
STO:STO:STO:STO:  10 SB:SB:SB:SB: -1T2 
FYS:FYS:FYS:FYS:  16  KP:KP:KP:KP: 26 
SMI:SMI:SMI:SMI:  12 TT:TT:TT:TT: 13 
INT:INT:INT:INT:  16 IB:IB:IB:IB: 12 
VIL:VIL:VIL:VIL: 16 REA:REA:REA:REA: 45 
PER:PER:PER:PER: 9 FF:FF:FF:FF: 5,0/26/52 m/SR 
 
Färdigheter/NFärdigheter/NFärdigheter/NFärdigheter/Naturligaaturligaaturligaaturliga    
Akrobatik   66%* 
Iakttagelseförmåga  47%** 
Närstrid – stridsgissel 58% 
Kasta    56%*** 
Pistol   15% 
Smyga/gömma sig  58%**** 
Första hjälpen   45% 
* 56% med rustning 

** 71% när den är beroende av lukt och 97% när synfältets bredd är 

avgörande 

*** Få stridsgisslet att fastna 

**** 48% med rustning 

 
FärdigheterFärdigheterFärdigheterFärdigheter/Tränade/Tränade/Tränade/Tränade    
Stridkonst   76%* 
Magnetism  44% 
Låsdyrkning  36% 
Spel   67% 
Vildmarksvana   43% 
Undvika   30%** 
* Stamp & klös 26% 

* 20% med rustning 

 

VapenVapenVapenVapen    IBIBIBIB    Skada Skada Skada Skada     RäckviddRäckviddRäckviddRäckvidd    TålTålTålTål    
Stridsgissel +3 1T6+3 - 5 
 
ÄgodelarÄgodelarÄgodelarÄgodelar    
• En resväska gjord av rostigt stålnät med 20 små fack. Varje 

fack innehåller en liten glasflaska med förfädersetanol. 
• Stridsgissel – en kedja med taggiga saker i ändorna. Den är 

mycket vass och har en tendens att fastna i det den träffar.  
• Åhlskinnsrustning 
 
FordonFordonFordonFordon    
Mysko har inget eget fordon utan sitter mestadels på Baddys flak. 
Han ansvarar för viga skutt och aggressiva utfall med sitt oljiga 
stridsgissel.  
 
SpecialförmågorSpecialförmågorSpecialförmågorSpecialförmågor    
Att konsultera avgeistarna är något som inte kräver något 
tärningsslag. Däremot så kräver det att Mysko dricker av sina 
förfädersetanolflaskor och sätter sig själv i trans, helst i närheten 
av motorfordonen. Ritualen är tidskrävande och lämnar Mysko 
utmattad efteråt. Trots detta händer det att han gör det varje dag.  
 
Mutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertis    
Naturliga vapen Naturliga vapen Naturliga vapen Naturliga vapen –––– klor klor klor klor. Myskos fötter är gula till färgen och 
försedda med gripklor. Han kan slåss med dessa och det gör det 
enklare att klättra (+25%) om underlaget inte är glatt och hårt. 
Hans specialiserade klös & stampattack låter Mysko göra 4 
närstridsattacker i samma runda utan avdrag för fler handlingar. 
Tyvärr får Mysko vare sig undvika eller parera när han utför denna 
handling. En normal attack med klorna gör 1T6+7 i skada och 
stamp & klösattacken gör 1T6+2. 
Superbt sinne Superbt sinne Superbt sinne Superbt sinne –––– lukt lukt lukt lukt. Myskos näbb förstärker de sinnesintryck 
som filtreras igenom den. Vid de tillfällen där lukt är signifikant så 
får Mysko räkna sin Iakttagelsefömåga*1,5. 
Vidgat synfält. Myskos ögonvrår sitter djupare än hos normala 
mutanter, och hans ögon sitter av naturliga skäl på varsin sida av 
huvudet, vilket ger honom +50% modifikation när 
iakttagelseförmågan är beroende av synfältets bredd.  

MagnetismMagnetismMagnetismMagnetism. Myskos magnetism är troligtvis den förmåga som 

gett honom den mystiska status han har inom klanen. Han 

använder den dock inte bara för att imponera på sina vänner utan 

också för att få sitt taggiga gissel att återvända till honom när det 

behövs. Han kan med genom att slå över 15 med 2T10+3 få gisslet 

att tvinna in sig och fastna i ett föremål. Han kan också temporärt 

ladda gisslet med magnetisk kraft och få det att fastna på plana 

metallytor. Han har dock märkt att hans magnetiska förmåga får 

Baddy att må illa så han ser till att använda den då Baddy är på 

behörigt avstånd. 
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BADDY DELÅÅRIAN 
”Det var säkert tio år sedan nu. Jag hade den lätta kärran 
lastad och med mig fanns två pyriska diplomater på väg till 
ett hemligt möte. Jag hade valt att fästa ett spann med åtta 
fålar vilket gjorde ekipaget lika lättmanövrerat som 
lättskrämt. Vår resa fick ett oväntat slut då en hängbro 
rasat och IMMarna spottade och svor. Stämningen 
övergick plötsligt från irritation till skräck då vi hörde vrålet 
från ett marodörfordon närma sig. Med en lättnadens suck 
insåg vi att ljudet kom från andra sidan klyftan och att det 
endast rörde sig om ett trehjuligt sittfordon. I en minut 
stod vi där och stirrade på den luggslitna grävlingen på 
andra sidan. Han fick något pillemariskt i sin blick och 
gjorde plötsligt en 360 graders sladd och till vår stora 
förvåning styrde han rakt mot den raserade bron. Vad vi 
sedan fick bevittna var en storslagen uppvisning i såväl 
fordonsmanövrering som balansekvilibrism av ett praktfullt 
slag. Grävlingens trehjuling hoppade  med små motorskutt 
mellan bropelare och svajiga kvarvarande plankor, 
stundtals balanserande bara på ett framhjul. Vi drog alla 
efter andan och trodde grävlingen försökte åstadkomma 
ett imponerande självmord. När grävlingen kommit över 
på vår sida klyftan tävlade våra fejs om fånigast uppsyn. 
Den leende grävlingen presenterade sig som Baddy och 
gick rakt på sak. Mot ett par dosor snusjord erbjöd han sig 
att hjälpa oss ur vår strandsatta knipan. De pyriska 
diplomaterna gick åt sidan för att konferera, och en stund 
senare såg jag dem ta plats på framflaket på Baddys 
trehjuling. Jag var ett par dosor snusjord fattigare men en 
minnesvärd upplevelse rikare.”  

Gussve Blothoka,muterad hund och diligenskusk Gussve Blothoka,muterad hund och diligenskusk Gussve Blothoka,muterad hund och diligenskusk Gussve Blothoka,muterad hund och diligenskusk 
skriver om mötet med Baddy Delåårianskriver om mötet med Baddy Delåårianskriver om mötet med Baddy Delåårianskriver om mötet med Baddy Delåårian    

 
Baddy är aningen äldre än sina kamrater. Han är styrman 
och stigfinnaren i gruppen och den som är mest rutinerad. 
Livet är ett skratt för Baddy – ingen situation är för dråplig 
eller farlig för att han inte skall reagera med ett leende. 
Baddy är inte pratsam men heller inte tystlåten, utan väljer 
noggrant sina ord innan han talar. Med sin rutin och sina 
åtskilliga mil i flaksadeln bakom sig är det oftast Baddys 
ord som till sist väger tyngst. Baddy har alltid varit något av 
en särling i klan Delåårian. Ungdomen tillbringade han 
som spejare och kunde ibland vara borta i veckor utan att 
återvända. På senare år har han dock funnit vänskapen i 
det av klanen specialsammansatta trasselkommandot. 
Baddys ungdomliga ensamutflykter har medfört att han är 
aningen mer bildad än medelmarodören, något som 
flertalet gånger visat sig gagna gruppen förehavanden. 
 

TrasselkommandotTrasselkommandotTrasselkommandotTrasselkommandot    
I takt med att klan Delåårian har växt och klanens grannar 
krävt allt större uppmärksamhet bestämde sig klanens 

ledare att ett speciellt kommando skulle bildas. 
Kommandots uppgift är att sköta diplomatiska kontakter 
med utanförstående stammar och grupperingar, samt att 
utföra de ibland komplicerade kuriruppdrag som krävs för 
att reda ut de senaste hultamarksintrigerna. Gruppen har 
fått namnet trasselkommandot, och deras nya uppdrag är 
att återföra ett för klanen mycket viktigt smycke som under 
de senaste åren varit i den icke muterade människan 
Rebeus Underkrööks ägo. Underkröök har haft affärer med 
klanen och samarbetet har varit fruktsamt, men nu måste 
alltså smycket tillbaka till klanen. 
 
 

KKKKommandoledaren samt balansens obestridlige ommandoledaren samt balansens obestridlige ommandoledaren samt balansens obestridlige ommandoledaren samt balansens obestridlige 
märkesmanmärkesmanmärkesmanmärkesman    ---- d d d den muterade grävlingen Baddy Delåårianen muterade grävlingen Baddy Delåårianen muterade grävlingen Baddy Delåårianen muterade grävlingen Baddy Delåårian    
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BaddysBaddysBaddysBaddys åsik åsik åsik åsikter om trasselkommandotter om trasselkommandotter om trasselkommandotter om trasselkommandot    
Den kraxande MyskoMyskoMyskoMysko ser saker som ni andra missar. Han 
känner avgeistarnas dofter och förnimmer deras 
viskningar. Det är en förmåga förunnad få, värd både 
respekt och omtanke. Tyvärr så lyckas han inte alltid 
förmedla sina syner då hans hesa stämma och svamlande 
svada rör till det. Du brukar dessbättre vara den ende som 
hör vad han säger.  
Fager, kort och hård som den hårdaste forntidsmetall. 
SynnöveSynnöveSynnöveSynnöve är extremt lojal och du känner ibland att ditt 
ledarskap inte kan mäta sig med hennes 
kompromisslöshet. Du är säker på att hon själv inte har 
några klagomål på din insats, men du önskar i hemlighet 
att hon kunde vara mer hängivenhen.  
Trots sitt yttre kan BralfBralfBralfBralf alltid räkna med framgång hos 
främlingar. Hans karisma känner inga gränser och ibland 
kan du själv känna att du dras med av hans charm. Detta 
är dock inget som känns hotfullt – snarare lockar det till 
skratt och glädje. Det är i sanning något hypnotiskt över 
denne långe drasuts utstrålning. Du respekterar Bralfs 
diplomatiska egenskaper. Du verkar vara den ende som 
märkt att hans övermod är skämtsamt snarare än på allvar.   
 

RollformulärRollformulärRollformulärRollformulär    
GrundegenskaperGrundegenskaperGrundegenskaperGrundegenskaper och sekundära egenskaperoch sekundära egenskaperoch sekundära egenskaperoch sekundära egenskaper 
STYSTYSTYSTY::::  16 LLLLYTE:YTE:YTE:YTE: 175% 
STOSTOSTOSTO::::  10 SBSBSBSB:::: +1T2 
FYSFYSFYSFYS:::: 10  KPKPKPKP:::: 20 
SMISMISMISMI::::  18 TTTTTTTT:::: 10 
INTINTINTINT::::  11 IBIBIBIB:::: 27 
VILVILVILVIL:::: 16 REAREAREAREA:::: 65 
PERPERPERPER:::: 13 FFFFFFFF:::: 5,5/28/56 m/SR 
 
Färdigheter/NFärdigheter/NFärdigheter/NFärdigheter/Naturligaaturligaaturligaaturliga    
Akrobatik   80%* 
Iakttagelseförmåga  52%** 
Kasta    81%*** 
Smyga/gömma sig  70%  
Första hjälpen   45% 
* 120% då balans är avgörande 

** 78% när den är beroende av vibrationer 

*** 56% när siktar på huvudet 

 
FärdigheFärdigheFärdigheFärdigheter/Tränadeter/Tränadeter/Tränadeter/Tränade    
Sylfajt   66% 
Sprängämnen  40% 
Fordon   113% 
Bildning   50% 
Vildmarksvana   43% 
Fingerfärdighet  56% 
Undvika   30% 

VapenVapenVapenVapen    IBIBIBIB    Skada Skada Skada Skada     RäckviddRäckviddRäckviddRäckvidd    TålTålTålTål    
Kastknivar  +3 1T6 15 meter  - 
Telekskopsyl +5 2T4 -  10 
 
ÄgodelarÄgodelarÄgodelarÄgodelar    
• 6 st kastknivar fästa i Baddys åhlskinnsöverdel som en 

solfjäderformad krage.  
• 4 st sömngiftsampuller från forntiden 
• 1 sprängladdning av okänd kaliber och kraft 
• En fungerande urtidsväckarklocka i glänsande lila plastics  
• 25 cm teleskopsyl fäst runt handleden. 
• Trehjulingen Kanduner 
 
FordoFordoFordoFordonnnn    
KandunerKandunerKandunerKanduner. På sin vidunderliga trehjuling känner sig Baddy hel. 
Han spenderar så mycket tid han kan på den och väljer att kicka 
igång den även för kortare sträckor. 
 
SpecialförmågorSpecialförmågorSpecialförmågorSpecialförmågor    
BlindkampBlindkampBlindkampBlindkamp. Baddy kan strida i totalt mörker med en modifikation 
på endast -10% (jämfört med den normala -50%). Denna färdighet 
har han tränat upp genom att kombinera sin riktningsknöl och 
sina överlägsna balans- och iakttagelseförmågor.  
SylfajtSylfajtSylfajtSylfajt. Baddy kan genom att slå Fingerfrädighet göra en 
överraskande attack på motståndaren (motståndaren får lika 
mycket minus på att Undvika som Baddy får mellanskillnad på sitt 
Fingerfärdighetsslag). Förutom sylstickandet i sig så parerar 
Baddy gärna med sylen. 
 
Mutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertis    

VibrationssinneVibrationssinneVibrationssinneVibrationssinne. Med dolda sinnesceller på magens kan Baddy 

känna små vibrationer i marken. Han är dock tvungen att lägga sig 

ned platt på mage, men kan då känna vibrationer som andra inte 

har en chans att upptäcka. Trasselkomandot har lyckats undvika 

både lömska överfall av kolkmalar och luriga bakhåll tack vare 

denna förmåga.  

Superbt sinne Superbt sinne Superbt sinne Superbt sinne ---- balans balans balans balans. Baddy är utrustat med ett utsökt 

balanssinne. Så fort hans akrobatik- eller fordonslag är beroende 

av balans så räknas FV*1,5. 

Blixtsnabba reflexerBlixtsnabba reflexerBlixtsnabba reflexerBlixtsnabba reflexer. Baddy är oerhört kvick och är oftast 

snabbast att vakna till när det behövs.  

RiktningsknölRiktningsknölRiktningsknölRiktningsknöl. Baddy har en kuslig förmåga att alltid hitta rätt. 

Han kan, även i totalt mörker, alltid avgöra var norr är och han har 

så vitt han vet aldrig gått vilse. 
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SYNEVÖ DELÅÅRIAN 
” Kära dagbok, jag måste skriva om motorskalleflickan som 
är här på besök. Arma flickebarn! Det tog mig ett tag att 
inse att denna tjockhudade flåbusa faktiskt var av det 
svagare könet. Inte den hårdaste korsett skulle kunna 
forma den kroppen till något en gentleman skulle falla för. 
Trots hennes centimertjocka hud, hennes totala avsaknad 
av hår på huvudet och anskrämliga skrotklädsel så är jag 
kvinna nog att upptäcka att den ståtlige motorskallen med 
det svarta håret har ett öga för henne. När jag sedan över 
ett parti Kejsare fick nöjet att samtala med henne visade 
det sig att under det grova språket, snusjordskäften och de 
yviga rörelserna dolde sig en godlynt och from själ. Denna 
bedömning skulle dock något aldrig mina aristokratsystrar 
hålla med mig om – de kan helt enkelt inte se skogen för 
alla träden.”  

Gevalia Underkröök om Synnöve DelårianGevalia Underkröök om Synnöve DelårianGevalia Underkröök om Synnöve DelårianGevalia Underkröök om Synnöve Delårian    
 
Synnöve Delåårian är gruppens mekaniker och tekniska 
begåvning. Hon förstår sig på fordon som få andra och 
känner oftast på sig att en kärra riskerar att gå sönder långt 
innan den faktiskt gör det. Hennes kreativa förmåga och 
reparationstalanger sträcker sig långt utöver 
motormekandets, men detta får hon sällan tillfälle att visa. 
Hennes hjärta tillhör motorklanen och hon skulle inte 
tveka att offra sitt liv för Delååriån-klanen vilken sekund 
som helst. Kärleken till klanen och kamraterna har dock på 
sista tiden fått konkurrens av hennes förhållande med den 
långbente Bralf. Hon är allt bra kär i Bralf men det känns 
alltid som om hon sviker sina andra vänner då hon och 
Bralf öppet visar sin kärlek. Synnöve finner dock till 
syvende och sist att dessa problem är världsliga, och det 
bästa sättet att skingra tankarna är att målmedvetet att 
hänge sig åt sin uppgift. Synnöve avskyr att lämna 
uppgifter oavslutade och med den drucknes envishet ser 
hon till att leverera resultat oavsett uppgiftens litenhet. 
Deltagandet i trasselkommandot har medfört att Synnöve 
träffat främlingar utanför klanen. Hon må vara en duktig 
mekaniker men hon har väldigt svårt att bringa sig själv till 
förståelse för främlingarna – ibland, utan att hon någonsin 
skulle erkänna det för någon annan, skrämmer deras 
annorlunda livsföring henne. En fördel har främlingarna 
ändå – de har tillgång till snusjord, något som tillfört en 
njutning till Synnöves annars grovhuggna tillvaro. 
 

TraTraTraTrasselkommandotsselkommandotsselkommandotsselkommandot    
I takt med att klan Delåårian har växt och klanens grannar 
krävt allt större uppmärksamhet bestämde sig klanens 
ledare att ett speciellt kommando skulle bildas. 
Kommandots uppgift är att sköta diplomatiska kontakter 
med utanförstående stammar och grupperingar, samt att 
utföra de ibland komplicerade kuriruppdrag som krävs för 

att reda ut de senaste hultamarksintrigerna. Gruppen har 
fått namnet trasselkommandot, och deras nya uppdrag är 
att återföra ett för klanen mycket viktigt smycke som under 
de senaste åren varit i den icke muterade människan 
Rebeus Underkrööks ägo. Underkröök har haft affärer med 
klanen och samarbetet har varit fruktsamt, men nu måste 
alltså smycket tillbaka till klanen. 

En kort, hård och explosiv brud En kort, hård och explosiv brud En kort, hård och explosiv brud En kort, hård och explosiv brud –––– mutanten Synevö  mutanten Synevö  mutanten Synevö  mutanten Synevö 
DelåDelåDelåDelåårianårianårianårian    

 

SynevösSynevösSynevösSynevös åsikter om trasselkommandot åsikter om trasselkommandot åsikter om trasselkommandot åsikter om trasselkommandot    
Oerhört klok och vis är denna dårpippi. MyskosMyskosMyskosMyskos förmågor 
har flertalet gånger räddat livet på trasselkommandot. Det 
smärtar dig att du aldrig hör riktigt vad han säger.  
BaddyBaddyBaddyBaddy är stommen. Baddy är pelaren som bär upp 
himlavalvet. Du beundrar Baddys erfarenhet och förmåga 
att ständigt välja rätt tillfälle. Han hjälper dig dessutom att 
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förstå vad Mysko säger. Ibland får du en känsla av att 
Baddy inte riktigt hör hemma i klanen. Du ser det som din 
uppgift att få honom att känna sig mer välkommen genom 
att visa hur mycket du ställer upp för honom.  
I BralfsBralfsBralfsBralfs armar känns allt bra. Hans varma leende och oljiga 
hud får dig att känna dig trygg. Han har dock en tendens 
att blanda ihop klanens angelägenheter och sina egna, 
något som du inte vet hur du skall få honom att förstå. Du 
har märkt att han kastat hatiska blickar på andra herrar 
som uppvakta dig men svartsjukan är än så länge charmig 
och behagfull. 
 

RollformulärRollformulärRollformulärRollformulär    
GrundegenskaperGrundegenskaperGrundegenskaperGrundegenskaper och sekundära egenskaperoch sekundära egenskaperoch sekundära egenskaperoch sekundära egenskaper 
STYSTYSTYSTY  15 LyteLyteLyteLyte 100% 
STOSTOSTOSTO  10 SBSBSBSB +1 
FYSFYSFYSFYS  18  KPKPKPKP 42 
SMISMISMISMI  15 TTTTTTTT 21 
INTINTINTINT  11 IBIBIBIB 15 
VILVILVILVIL 11 REAREAREAREA 40 
PERPERPERPER 8 FFFFFFFF 5,0/25/50 m/SR 
 
Färdigheter/NFärdigheter/NFärdigheter/NFärdigheter/Naturligaaturligaaturligaaturliga    
Akrobatik   66%  
Iakttagelseförmåga  22%  
Närstrid (skiftnyckel) 40% 
Pistol   15% 
Smyga/gömma sig  42% 
 
Färdigheter/TränadeFärdigheter/TränadeFärdigheter/TränadeFärdigheter/Tränade    
Stridkonst   76% 
Stå Pall   51% * 
Kanonkula  45% 
Eldkastare  76%** 
Reparera   43% 
Teknologi   58% 
Fordon   84% 
* Normalt, 26% avväpning 

** 51% för att frambringa ”svetseffekt” 

    
VapenVapenVapenVapen    IBIBIBIB    Skada Skada Skada Skada     RäckviddRäckviddRäckviddRäckvidd    TålTålTålTål    
Stridskonstattack 0 1T4+7 - - 
(plus knogjärn) 0 1T4+8 - - 
Skiftnyckel +5 1T6+2  - 9 
 
ÄgodelarÄgodelarÄgodelarÄgodelar    
• En låda snusjord. 
• Ett verktygsset 
 
FordonFordonFordonFordon    
Synnevö har inget eget fordon utan åker med i Bralfs fordon 
skuggmuller. 
 

SpecialförmågorSpecialförmågorSpecialförmågorSpecialförmågor    
KanonkulaKanonkulaKanonkulaKanonkula. Genom att kura ihop sig och kasta sig av fordon eller 
från hög höjd så kan Synnöve göra en sjusärdeles tackling. 
Tacklingen gör (hastigheten på fordonet i kilometer i 
timmen/10)T6 i skada eller fallskadan i skada. Om Synnöve lyckas 
med färdighetsslaget träffar hon offret och tar hon ingen skada 
själv. Misslyckas hon tar hon halva skadan, fummel hela skadan. 
Synnöve och Bralf har på sista tiden börjat träna på en variant av 
manövern där Bralf med sin hoppförmåga kastar Synnöve upp i 
luften.  
Stå PallStå PallStå PallStå Pall. Synnöve struntar i att parera/Undvika en attack, och får 
skada som vanligt. Om skadan överstiger Synnöves TT eller VIL 
misslyckas försöket. Blir skadan mindre slår Synnöve Stridskonst 
för att försvara sig, antingen med –25 eller –50. Lyckas hon med –
25-manövern får motståndaren inte parera/Undvika i 
nästkommande runda. Lyckas hon med –50-manövern har hon 
dessutom hindrat motståndaren i ytterligare en SR genom att 
vapnet fastnat i den egna kroppen. Det gäller även naturliga vapen 
med spets eller egg. Vapnet tar en full SR att få loss och fienden 
får inte parera eller Undvika under den rundan heller. 
 
Mutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertis    

EldkastareEldkastareEldkastareEldkastare. Synnöves matsmältning gör att om hon ätit rätt och 

ätit sig mätt, så kan hon två gånger per dag kan frusta ur sig ett 

moln brinnande gas. Attacken gör 2T6+7  i skada och har en 

räckvidd på 5 meter. Hon har under åren lärt sig en mer plågsam 

teknik där hon inhalerar mag-gasen och långsamt andas ut den 

igen. Gasen får då en högre temperatur med har bara en räckvidd 

på ett par centimeter. Hon kan använda detta för att smälta vissa 

metaller och bränna hål i trä, eller för att helt enkelt svetsa. 

PansarPansarPansarPansar. Synnöves hud är tjock och seg. På sina ställen blir den 

besvärande tjock och hon tvingas då skära bort överflödig hud 

med en kniv. Den tjocka hud ger henne ett pansar på 3 poäng över 

hela kroppen. 

RobustRobustRobustRobust. Kanske blev hon tappad i marken som liten, kanske är 

hon född sådan, men Synnöve har aldrig brytt sig om smärta. Hon 

har lärt sig att använda sin avtrubbning offensivt genom att i hög 

fart slänga sig av fordon som en mänsklig kanonklula eller hoppa 

ner på offer från hög höjd.  

StryktåligStryktåligStryktåligStryktålig. Inte nog med att Synnöve är hårdhudad och har hög 

smärttröskel, hon verkar dessutom tåla mer än medelmutanten. 

Synnöve kan inte påminna sig om då hon sist slogs medvetslös 

eller kollapsade av skråmor och sår. 
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BRALF DELÅÅRIAN 
” Ståtlig som barberstängel, hal som en åhl och med stiliga 
vokabler som fick min barm att brinna. Igenom fönstret 
kröp han, endast för en ros skull, ett spratt som kunde ha 
kostat honom livet. Aldrig förr har en mer romantisk 
mutant korsat min väg. Ögonblicklig var hans vistelse och 
hade det inte varit för hans milda sång till oss duennor så 
hade hans framfart tvivelsutan tilländalupet tidigare. Rosen 
tog han, liksom flera delar av kommisarierskans bästa 
porslinsservis, och, kära systrar, en bit av mitt hjärta.”  

Lollo Hallensleben  Lollo Hallensleben  Lollo Hallensleben  Lollo Hallensleben  ---- muterad ripa och frilansande  muterad ripa och frilansande  muterad ripa och frilansande  muterad ripa och frilansande 
sällskapsdam åt Pirits aristokratsdamer beskriver Bralfsällskapsdam åt Pirits aristokratsdamer beskriver Bralfsällskapsdam åt Pirits aristokratsdamer beskriver Bralfsällskapsdam åt Pirits aristokratsdamer beskriver Bralf    

 
Bralf är en över två meter lång muterad människa. De 
abnormt långa benen håller honom inte bara en våning 
över sin omgivning utan förser honom dessutom med en 
extrem hoppförmåga. Bralfs hud är precis som hans hår 
alltid oljig, nästintill slemmig – detta är ett naturtillstånd 
och inte ens vid den årliga tvagningen så försvinner 
slemmet. I gengäld så har oljigheten inneburit att Bralf 
alltid kunnat kränga på sig väldigt trånga och stiliga 
läderkläder, och att han när som helst kan forma om sin 
glänsande kalufs. Bralf är karismatisk och talförd och har 
en kuslig förmåga att charma personer av båda könen – 
men hans hjärta tillhör den betydligt kortare motorskallen 
Synnöve. Han anpassar sig snabbt till främmande seder 
och bruk och har inga problem att lära sig konstifika ord 
och benämningar som motorskallar plägar förkasta. Bralf 
följer ofta med som envoyé och orator när motorskallarna 
förhandlar med konkurrerande stammar eller under 
affärsuppgörelser. Fungerar inte talarkonsten så brister 
Bralf gärna ut i sång. Trots Bralfs verbala inriktning så är 
han en kompetent bråkmakare och kan åsamka sina 
trätobröder stora smärtor med sparkar och välriktade 
klackjärn. Faktum är att när måttet är rågat så är det svårt 
att stoppa Bralf framfart. Bralf har en tendens att låta 
fantasin och högmodet ta överhanden över 
trasselkommandots planer. Han är medveten om denna 
brist och han försöker oftast skoja bort det om planen inte 
faller ut som önskat. 
 

TrasselkommandotTrasselkommandotTrasselkommandotTrasselkommandot    
I takt med att klan Delåårian har växt och klanens grannar 
krävt allt större uppmärksamhet bestämde sig klanens 
ledare att ett speciellt kommando skulle bildas. 
Kommandots uppgift är att sköta diplomatiska kontakter 
med utanförstående stammar och grupperingar, samt att 
utföra de ibland komplicerade kuriruppdrag som krävs för 
att reda ut de senaste hultamarksintrigerna. Gruppen har 
fått namnet trasselkommandot, och deras nya uppdrag är 
att återföra ett för klanen mycket viktigt smycke som under 
de senaste åren varit i den icke muterade människan 

Rebeus Underkrööks ägo. Underkröök har haft affärer med 
klanen och samarbetet har varit fruktsamt, men nu måste 
alltså smycket tillbaka till klanen. 

Fager för ögat och skönsångande men akta dig för Fager för ögat och skönsångande men akta dig för Fager för ögat och skönsångande men akta dig för Fager för ögat och skönsångande men akta dig för 
mutanten Bralf Delåårians armborstmutanten Bralf Delåårians armborstmutanten Bralf Delåårians armborstmutanten Bralf Delåårians armborst    

 

BralfBralfBralfBralf åsikter om trasselkommandot åsikter om trasselkommandot åsikter om trasselkommandot åsikter om trasselkommandot    
Tack vare din extraordinära förmåga att förstå, tolka och 
utröna dina med mutanters känslor och tal så förstår du 
vad den kraxande MyskoMyskoMyskoMysko säger – med det är med nöd och 
näppe. Denna vildögda avgesistpsykonaut har flertalet 
gånger räddat livet på trasselkommandot med sina varsel 
och visioner. Du beundrar honom, men förstår honom 
inte. 
SyneSyneSyneSynevvvvöööö är ditt livs kärlek, och den person som du 
gladeligen skulle offra ditt liv för. Det blir dock troligen hon 
som offrar sig för dig,  då Synnöve är mycket kompetent 
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våldsverkare. Du blir glad när hon är i närheten och blir arg 
när andra hanar kastar lystna blickar på henne. 
Förälskelsen är ny för dig i ditt liv, och det skrämmer dig 
vad den gör med ditt omdöme.  
Den kloka muterade grävlingen BaddyBaddyBaddyBaddy visar sig gång efter 
annan ha kunskaper som du inte trodde Motorskallar 
kunde ha. Detta leder till att du ofta vänder dig till honom i 
diplomatiska spörsmål. Du känner utan tvekan att han 
förstår dig bättre än många andra, t o m din hjärtevän 
Synnöve.    
 

RollformulärRollformulärRollformulärRollformulär    
GrundegenskaperGrundegenskaperGrundegenskaperGrundegenskaper och sekundära egenskaperoch sekundära egenskaperoch sekundära egenskaperoch sekundära egenskaper 
STYSTYSTYSTY  11 LyteLyteLyteLyte 140% 
STOSTOSTOSTO  15 SBSBSBSB +1T2 
FYSFYSFYSFYS  11  KPKPKPKP 26 
SMISMISMISMI  12 TTTTTTTT 13 
INTINTINTINT  10 IBIBIBIB 22 
VILVILVILVIL 9 REAREAREAREA 75 
PERPERPERPER 15 FFFFFFFF 6,0/30/60 m/SR 
 
Färdigheter/NFärdigheter/NFärdigheter/NFärdigheter/Naturligaaturligaaturligaaturliga    
Akrobatik   53%* 
Iakttagelseförmåga  47%  
Pistol   68% 
Smyga/gömma sig  58%  
Första hjälpen   45% 
* Hoppa 63% 

 
Färdigheter/TränadeFärdigheter/TränadeFärdigheter/TränadeFärdigheter/Tränade    
Stridkonst   76%* 
Köpslå   67%** 
Fordon   75% 
Bildning   22% 
Undvika   45% *** 
Fingerfärdighet  74% 
Vildmarksvana  34% 
* Döden från ovan 51% 

** MM 100%, MD 85% och IMM 75% 

*** 55% om det går att hoppa 

    
VapenVapenVapenVapen    IBIBIBIB    Skada Skada Skada Skada     RäckviddRäckviddRäckviddRäckvidd    TålTålTålTål    
Revolver .44 +6 5T6 25 meter - 
Stridskonstattack 0 1T4+7 - - 
(spark) 0 1T4+9 - - 
 
ÄgodelarÄgodelarÄgodelarÄgodelar    
• En revolver i ett snyggt etterdogsetui med 40 noggrant 

räknade skott till 
• En smal kniv 
• Ett par skor med vässade stålkanter och dobbar för spark och 

hoppattacker 
• En 10 meter lång extremt tunn syntetvajer som håller att 

bogsera en bil med 
• Motorskallefordonet Skuggmuller 
 

FordonFordonFordonFordon    
SkuggduSkuggduSkuggduSkuggdundernderndernder. Bralfs motorskallefordon är hans stolthet och en 
egentlig förlängning av hans jag- ett brett, manshögt och 
fyrhjulsdrivet etanolslurpande monster med avskalad topp, en 
bastant avgrundssvart ram och med plåten ärrad, repad och 
bucklig likt en uråldrig etterdoggs pansarhud. 
 
SpecialförmågorSpecialförmågorSpecialförmågorSpecialförmågor    
DödslyftetDödslyftetDödslyftetDödslyftet. Dödslyftet är en manöver som Synnöve och Bralf 
nyligen utvecklat. Det går helt enkelt ut på att Bralf lyfter Synnöve 
och med henne i famnen hoppar så högt han kan och sedan 
kastar henne mot offret. Det går dock inte att hoppa lika högt som 
utan belastning men ett hoppa slag mellanskillnaden/10 meter 
upp i luften kommer han.  
Döden från ovanDöden från ovanDöden från ovanDöden från ovan. Lyckas detta dödsbringande skutt så får Bralf 
lägga till lika många skadetärningar som fallskadan skulle ha blivit 
för motsvarande hopplängd. Manövern kräver dock såväl 
koncentration som en rejäl startsträcka. 
 
Mutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertisMutationer och mutationssexpertis    

Abnorm kroppsdel Abnorm kroppsdel Abnorm kroppsdel Abnorm kroppsdel ---- ben ben ben ben. Bralfs långa ben ökar hans 
förflyttning, gör att han kan hoppa högre och ger hans 
sparkar en obehaglig extra stuns. Den enda nackdelen är 
att han är lätt att känna igen, även på mycket långt håll. 
HoppförmågaHoppförmågaHoppförmågaHoppförmåga. Inte nog med att Bralfs ben är osedvanligt 
långa,  de mycket långa fötterna är även försedda med en 
extra led. Allt detta möjliggör hopp på upp till åtta meter 
rakt upp i luften med lite sats, medvind, hemlängtan och 
ett lyckat akrobatikslag. Bralfs vänner vittnar om att han i 
tillstånd av etanolpåverkning har hoppat så långt som 20 
meter– något som Bralf själv nekar till och ogärna försöker 
igen då det sliter på hans känsliga leder.  
HalHalHalHal. Bralfs kropp är täckt av ett oljigt slem som gör att han 
ständigt glänser lite. Han kan dessutom om han vill 
klämma sig igenom trånga öppningar, glida på glatta 
underlag och det är snudd på omöjligt att få tag om 
honom vid grovt handgemäng eller skämtsamma 
brottningsmatcher – detta dock förutsatt att han tagit av 
sig sina tajta åhlskinskläder. 
FeromonerFeromonerFeromonerFeromoner. På Bralfs handleder och innanlår sitter små 
doftkörtlar kapabla att producera feromoner som påverkar 
andra levande varelsers känslolägen. Bralf kan använda 
förmågan tre gånger om dagen och den ger varierande 
effekt beroende på vem han väljer att spruta de 
mikroskopiska doftpartiklarna på – bäst verkar det fungera 
på andra MM och sämst på IMM. Denna förmåga är dock 
något Bralf håller hemlig för sin omgivning då han 
misstänker att hans vänner skall betrakta honom som en 
simpel manipulatör. 
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